UŽIVATELSKÝ MANUÁL
- Poté, co se ujistíte, že kapsle zapadla do drážek ve filtru, vložte filtr do sušičky a
spusťte jej s funkcí vůně.

1- Symboly a jejich význam

- Pokud nebudete funkci s vůní používat, vyjměte kapsli z filtrační části a uchovejte ji
v nádobě.

Může způsobit alergické reakce na kůži. (H317)

- Vonnou kapsli lze použít ve všech programech. Účinnost kapsle se může lišit v

Může způsobit podráždění pokožky. (H315)
Může způsobit vážné podráždění očí. (H319)

závislosti na programu a jeho délce. Vůně bude účinnější v programech s delší
dobou trvání. V programech provzdušňování nemusí být vůně na prádle dostatečně

Může mít trvale toxický účinek ve vodním
prostředí (H411)

znát.
- Vůně může provonět i do okolí během procesu sušení, když je kapsle vložena.
- Když je kapsle v nádobě, může kolem sebe vydávat mírnou vůni.

5- Po kroku sušení
- Po dokončení kroku sušení vyjměte filtr ze sušičky a vyčistěte jej. Čištění filtru
naleznete v uživatelské příručce.
- Vyjměte vonnou kapsli z filtrační části a očistěte ji rukama nebo vlhkým
hadříkem.
- Po vyčištění kapsli uchovávejte v nádobě, abyste zabránili ztrátě vůně až do
dalšího použití.
- Až budete chtít kapsli znovu použít, vložte ji zpět na místo.

2- Obsah balení vůně
Vonná kapsle
Když se vonná kapsle
Nádoba na kapsle
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nepoužívá, měla by být
uchovávána v nádobě.

3- Informace o použití a bezpečnostní varování

4- Vložení a použití vonné kapsle
-Vyjměte nádobku obsahující vonnou kapsli z obalu.

- Vonné kapsle můžete získat od autorizovaných poskytovatelů služeb. V sušičce

-Vyjměte vonnou kapsli z nádoby. Vonná kapsle se nachází v plastovém sáčku.

můžete používat pouze tyto vonné kapsle.
- Když vonnou kapsli, nepoužíváte, uchovávejte ji na chladném a suchém místě a
zajistěte, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu záření.
- Vybalte kapsli těsně před použitím, abyste zabránili ztrátě vůně.
- Vložte kapsli do filtrační části sušičky podle pokynů v části 4 – Vložení vonné kapsle.
Použijte jej pouze v určené části filtru.
- Nevkládejte kapsli do bubnu společně s prádlem. Kapsle nejsou určeny pro použití v
bubnu.
- Kapsle lze použít ve 20 cyklech s polovičním zatížením.
- Chcete-li použít kapsli pro stanovený počet cyklů, použijte vlhký hadřík nebo ruce k
odstranění žmolků na kapsli po každém cyklu.
- K čištění nikdy nepoužívejte přímo vodu.
- Nikdy nepoužívejte kapsli, pokud je poškozená.
- Nepokoušejte se kapsli otevřít a přidat do ní další vůně. Pokud tak učiníte, může to
vést k bezpečnostním rizikům.
- Pokud se odorant rozpadne, opatrně jej složte a pomocí hadříku otřete zasažený
povrch.
- Ujistěte se, že se vonná látka nedostane do kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu
omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. - Pokud se zápach dostane do úst nebo očí,
vyplachujte si ústa/oči velkým množstvím vody po dobu alespoň 10 minut.
- Návod k použití vonné kapsle uschovejte společně s návodem k sušičce.

-Při vybalování vonné kapsle nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k

poškození kapsle. Před vložením se ujistěte, že jste kapsli řádně vybalili.
-Vložte kapsli do filtrační části sušičky podle pokynů na obrázcích níže.

