






























Ukončenie programu 
1. Po ukončení programu sa bu bon prestane otáčať, ozve sa zvukový signál, na displeji sa zobrazí„G:Q[l' a sta

vový indikátor fázy posledného cyklu bude blikať. Ak používater nevyberie náplň do 1 minúty (pozrite
stranu 1 S), sušička spustí funkciu [Anti-crease]. Stlačte, prosím, tlačidlo [Zap.Nyp.] na vypnutie napájania
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

2. Ak sa sušička počas sušenia neočakávane zastaví a zobrazí informácie (pozrite stranu 20), vyriešte problém
pomocou časti„Zobrazenie a riešenie chýb".

Ďalšie funkcie 

Pokyny k funkcii [Odložený štart] 0/ G
Táto funkcia sa používa na odloženie času sušeni a odevov v intervale 24 hodín. čas odloženého štartu zname
ná, že sa program spustí po uplynutí x hodín. Po spustení odloženia programu sa na displeji začne odpočítavať 
čas a bude blikať ikona odloženého štartu. Detailné kroky 
1. Vložte bielizeň do sušičky a uistite sa, či sú dvierka správne zavreté.
2. Stlačte tlačidlo [Zap.Nyp.] a potom otočením gombíka voliča programov zvolte požadovaný program.
3. Podl'a potreby móžete zvoliťfunkcie [Anti-Crease] alebo [Signál].
4. Stlačte tlačidlo [Odložený štart].
5. Opakovaným stlačením tlačidla [Odložený štart] zvolte čas odloženého štartu.
6. Potom stlačte tlačidlo [Štart/Pauza] na spustenie sušičky. Sušenie sa automaticky spustí hned', ako uplynie

nastavený čas odloženého štartu.
7. Ak znovu stlačíte tlačidlo [Štart/Pauza], funkcia odloženého štartu sa pozastaví.
8. Ak chcete funkciu„Odložený štart" zrušiť, stlačte tlačidlo [Zap.Nyp.].

Pokyny k funkcii [PredÍženie času sušenia] 
Keď je zvolený program Teplý vzduch, Studený vzduch alebo Osvieženie, tlačidlo [Predfženie času sušenia] je 
možné použiť na úpravu času sušenia v krokoch po 1 O min. 

Pokyny k funkcii [Úroveň sušenia] 
Používa sa na nastavenie účinnosti sušenia bielizne. Úroveň sušenia má štyri stupne. 
Každým stupňom sa čas sušenia predfži o 5 minúty. 
1. Funkciu úrovne sušenia móžete aktivovať iba pred spustením programu.
2. Opakovane stlačte tlačidlo [Úroveň sušenia] a zvolte čas sušenia.
3. S výnimkou programov [Bavlna Na žehlenie] [Rýchly] [Syntetika Na žehlenie] [Detské odevy] [Teplý vzdu

ch] [Studený vzduch] [Osvieženie] móžu všetky zvyšné programy používať funkci u [Úroveň sušenia].

,,,

Pokyny k funkcii [Rýchle sušenie] ➔➔.t-
Používa sa na výrazné skrátenie času sušenia; túto funkci u móžu používať programy [Bavlna Do skrine] [Bavlna 
štandard] [Mix] [Džínsy]. 

Pokyny k funkcii [Signál]��/ c(],>)
Zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu. Vo východiskovom nastavení je zvukový signál zapnutý. Stlačte 
podl'a potreby. Keďje zvukový signál zapnutý: 
1. Stlačenie tlačidiel doplnkových funkcií bude sprevádzané zvukovým signálem.
2. Keď sušička beží, otočte gombíkem voliča funkcií - sušička vás upozorní na nepovolenú volbu.
3. Po dokončení programu sušenia zaznie zvukový signál na upozornenie používatel'a.
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Pokyny k funkcii [Anti-Crease] � 
Na konci cyklu sušenia sa aktivuje program proti pokrčeniu buď na 30 minút (východiskový čas) alebo až na 
120 minút (treba nastavit). 
Indikátor [Anti-Crease] sa rozsvieti v prípade volbytejto funkcie. Táto funkcia zabraňuje pokrčeni u bielizne. Bie
lizeň mažete zo sušičky vybrať kedykol'vek počas fázy proti pokrčeniu. Túto funkciu mažete zvoliť ku 
všetkým programom s výnimkou [Studený vzduch], [Osvieženie] .

Pokyny k funkcii [Moj program] &
Používa sa na zvolenie a uloženie vášho obl'úbeného programu, ktorý často používate. 

1. Pomocou voliča programov zvol'te požadovaný program a ďalšie funkcie sušenia.
2. Stlačte a podržte tlačidlo [Ůroveň sušenia] na 3 sekundy, kým sa neozve zvukový signál a nedojde k ulože

niu požadovaného programu.
3. Otočením voliča programov do polohy [Mój program] mažete spustiť vaše obl'úbené programy. Ak chcete

zmeniť nastavenie [Mój program], zopakujte kroky 1 a 2.

Pokyny k funkci i [Detská zámka] � / ť.� 
1. Tento spotrebič je vybavený špeciálnou funkciou detskej zámky, ktorá zabraňuje nežiaducemu ovládaniu

tlačidiel deťmi alebo chybnému ovládaniu.
2. Keď sušička beží a nie je v pohotovostnom režime, stlačte súčasne tlačidlá [Anti-Crease] a [Signál] na mini

málne 3 sekundy na aktiváciu funkcie detskej zámky.
Keď je funkcia detskej zámky aktívna, zobrazuje sa na displeji ikona detskej zámky a žiadne tlačidlo s vý
nimkou tlačidla [Zap.Nyp.] nebude funkčná.

Keď je funkcia detskej zámky aktívna, stlačte súčasne tlačidlá [Anti-Crease] a [Signál] na minimálne 3 sekundy 
na deaktiváciu detskej zámky. 
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Tabulka programov sušenia 

PDSCrown 

Hmotnosť 
Odložený 

Predlženie 
Program (max.) PoužitieNlastnosti času 

8,0kg 
štart 

sušenia 

Na bavlnené tkaniny a farebnú bavlnenú alebo l'anovú bielizeň. 

Do skrine 
Na sušenie bavlnenej bielizne. úroveň sušenia: extra 
sušenie. 

A N 
Bavlna 

štandard 8,0 kg 
Na sušenie bavlnenej bielizne. úroveň sušenia: sušenie 
do skrine. 

Na žehlenie 
Na sušenie bavlnenej bielizne. úroveň sušenia: na 

A N 
žehlenie. 
Na bielizeň, ktorú je nutné rýchlo vysušiť (napr. bielizeň 

Rýchly Rýchly 3,0 kg z akrylových vlákien) alebo na jednotlivé malé položky. A N 
Tiež na dodatečné sušenie. 

Na nežehlenú bielizeň vyrobenú zo syntetických a zmesových tkanin aj bavlny. 

Do skrine 
Na sušenie hrubých alebo viacvrstvových syntetických 
tkanin. úroveň sušenia: extra sušenie. 

Syntetika 
štandard 3,5 kg 

Na sušenie tenkých syntetických látok, ktoré nevyžadujú 
A N 

žehlenie, ako sú košele, obrusy, detské odevv, ponožky. 

Na žehlenie 
Na sušenie tenkých syntetických tkanin, ktoré sú tiež určené 

Detské Detské 
A N 

odevv odevv 
1,0 kg 

Džínsy 6,0 kg 

Mix 3,0 kg 

Špeciálne Športová 3,0 kg A N 

Kešele 3,0 kg 

na žehlenie, ako napríklad pleteného tovaru, košiel' a pod. 

Na sušenie málo odevov pre deti. 

Na sušenie džínsov a odevov na vol'ný čas, ktoré boli 
v práčke odstredené pri vvsokých otáčkach. 
Ak nemažete určiť, z akého materiálu je odev vyrobený, 
zvolte Mix. 
Na sušenie športového odevu, tenkých tkanin, bielizne 
z polyesteru, ktorá sa nežehlí. 
Na sušenie bielizne, ktorá sa l'ahko udržiava, ako sú košele 
a blúzky, ktoré sa nekrčia a netreba ich žehliť. Vložte 
odevy vol'ne do sušičky. Hned'. ako je vysušené, zaveste 
odev na ramienko. 

Mój Mój - Definujte a uložte svoj obl'úbený program. A -
program program 

Teplý Na zahrievanie odevov od minimálne 1 O min. do 
vzduch maximálne 120 min. (v 1 O min. krokoch). 

Predfženie Studený 
Na ochladenie odevov bez prúdenia horúceho vzduchu 

času vzduch 
- od minimálne 1 O min. do maximálne 30 min. (v 1 O min. 

A A 
sušenia 

krokoch). 
Na osvieženie odevov, ktoré boli dlho ponechané 

Osvieženie --- v uzatvorenom priestore od minimálne 20 min. do 
maximálne 150 min. (v 1 O min. krokoch). 

CJ Tento symbol znamená program na test energetickej účinnosti „štandardný program bavlna'; ktorý 

vyhovuje platnej norme EN 61121 a je najvhodnejší na sušenie normálnej náplne bavlnenej bielizne pri 

menovitej kapacite náplne. 

Hrubé alebo viacvrstvové tkaniny, ako napríklad postel'ná bielizeň, džínsy, bundy, a pod., sa nesušia l'ahko. 

Odporúčame zvoliť program Bavlna Do skrine. 

Pretože nerovna ký materiál, hrubé a viacvrstvové odevy nie je možné l'ahko vysušiť, odporúčame nastaviť 

vhodný čas programu sušenia, pokial' sú po dokončení programu niektoré časti odevov stále vlhké. 
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ČASŤ S: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV 

Značka Philco: PH I LC0
° 

� 

Značka Philco 

Číslo produktu PDC 8Crown 

Kapacita sušenia (kg) - bavlna 8 

Kondenzačná sušička odevov áno 

Trieda energetickej účinnosti (A+++ ... najvyššia účinnosť, až D ... najnižšia 
B 

účinnost) 

Vážená ročná spotreba energie (kWh)* 560.9 

Automatická bubnová sušička áno 

Spotreba energie (kWh) v„štandardnom programe na bavlnu s plnou 
4,74/2,57 

a polovičnou náplňou" 

Príkon v režime vypnuté (W) 0.1 

Príkon v pohotovostnom režime (W) 0,8 

Vážené trvanie„štandardného programu na bavlnu s plnou a polovičnou 
111

náplňou" (min.) 

Vážené trvanie„štandardného programu pre bavlnu s plnou náplňou" 
140 

(min.) 

Vážené trvanie„štandardného programu pre bavlnu s polovičnou 
90 

náplňou" (min.) 

Trieda účinnosti kondenzácie (A . . .  najvyššia účinnosť, až G . . .  najnižšia 
B 

účinnost) 

Priemerná účinnosť kondenzácie„štandardného programu na bavlnu 
81

s plnou a polovičnou náplňou" (%) 

Priemerná účinnosť kondenzácie„štandardného programu na bavlnu 
81 s plnou a polovičnou náplňou" (%) 

Priemerná účinnosť kondenzácie„štandardného programu na bavlnu 
81

s plnou a polovičnou náplňou" (%) 

úroveň akustického výkonu„štandardného programu na bavlnu s plnou 
69 

a polovičnou náplňou" dB (re 1 pW) 

Použitie vol'ne stojaca 

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

Hmotnosť (kg) 41 

„štandardný program na bavlnu" používaný s plnou a polovičnou náplňou je štandardný program sušenia, ku 
kterému sa vzťahujú informácie uvedené na informačnom liste energetického štítku. Tento program je vhodný 
na sušenie štandardne vlhkej bavlnenej bielizne a je najefektívnejším programem z hl'adiska spotreby energie. 
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