
BROŽÚRA S TIPMI A TRIKMI PRE 
BECHYBNÚ BIELIZEŇ



Všetci sme mali aspoň raz tú smolu, 
že sme zničili nejaké oblečenie 

nesprávnym nastavením práčky, 
neodstránením všetkých škvŕn, 

prípadne použitím nesprávnych pracích 
prostriedkov.

Touto príručkou sa vám snažíme pomôcť 
k tomu, aby sa to už nestalo.

Táto brožúra je plná tipov, 
trikov a nápadov pre najlepšiu 
starostlivosť o vašu bielizeň, čo 
najefektívnejšie využitie práčky 
a zachovanie perfektného stavu 
bielizne na čo najdlhší čas. 

Mať čisté oblečenie a bielizeň pre nás 
dôležité, prečo teda nevenovať praniu 

viac času, aby to bolo efektívnejšie?
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DÔKLADNE SKONTROLUJTE KAŽDÝ KUS BIELIZNE 
Pred vložením do práčky, prosím skontrolujte bielizeň, či nemá nejaké voľné švy alebo povolené 
gombíky. Týmto spôsobom nedôjde k žiadnemu nepríjemnému prekvapeniu v podobe dier 
či chýbajúcich gombíkov.

VYPRÁZDNITE VRECKÁ 
Vyprázdnenie vreciek, hlavne na nohaviciach a bundách, je jedným z krokov, na ktorý 
nesmieme zabudnúť. Často zostávajú vo vreckách bankovky, mince (ktoré môžu uviaznuť 
vnútri práčky a spôsobiť problémy), prípadne kúsky papiera, ktoré sa často rozpustia počas 
pracieho cyklu a tým znečisťujú bielizeň.

DŽÍNSY PREVRÁŤTE A ZAPNITE VŠETKY ZIPSY 
Ak zabudnete prevrátiť džínsy naruby, môžu rýchlejšie vyblednúť alebo sa začnú vytvárať 
nevzhľadné biele čiary. Zipsy musia byť zapnuté, aby nedošlo k ich poškodeniu.

DÔKLADNE SI PREŠTUDUJTE ŠTÍTKY 
Mohlo by byť lákavé, hodiť všetku bielizeň rovno do práčky bez roztriedenia 
podľa farieb či materiálu. Ale to môže mať katastrofálne následky. 
Niektoré odevy by sa mohli zmenšiť, iné roztiahnuť a ďalšie úplne zničiť.  
Pred praním by ste mali vždy čítať štítok a zaznamenať:
• či je možné bielizeň prať v práčke
• aká je maximálna teplota prania
• typ prania
• či to je alebo nie je vhodné pre odstredenie

ROZTRIEĎTE FARBY 
Keď sa uistíte, že bielizeň je možné prať v práčke a roztriedili ste ho podľa štítka a pokynov 
pre pranie, musíte ho roztriediť podľa farby. Je veľmi ľahké nechať slávnu „červenú 
ponožku“ padnúť do bielej bielizne, a tým neúmyselne zmeniť všetky košele na ružové. Je 
stále jednoduchšie zmeniť bielu bielizeň na sivú vypratím spoločne s farebnou bielizňou.  
Preto je dôležité roztriediť bielizeň na:
• farebnú: podobné odtiene farby, oddelené pranie, nízke teploty
• čiernu: čierna alebo veľmi tmavá, takmer čierna bielizeň, nízke teploty, oddelené pranie.
• bielu: len biela bielizeň
• Svetlofarebná bielizeň: veľmi svetlo-farebná bielizeň, ktorá už bola predtým praná a viete, 

že nevybledne.

ROZTRIEĎTE LÁTKY 
Samozrejme, nemôžeme prať vlnu s bavlnou. Ak by sme to urobili, naše obľúbené svetre by 
vyšli z práčky vyblednuté a nepoužiteľné. Všetky moderné práčky umožňujú nastaviť rôzne 
programy podľa typu pranej bielizne. Opäť je dôležité si prečítať štítky na bielizni, aby sme 
vedeli vybrať správny program a bielizeň, ktorú možno prať dohromady.

PRACÍ PRÁŠOK ALEBO TEKUTÝ PRACÍ PROSTRIEDOK 
Koľko z nás používa rovnaký typ pracieho prášku alebo tekutého prostriedku pre všetky typy bielizne?  
Je dôležité vedieť, že:
• pre každý typ prania musí byť dávkovaný prací prášok alebo tekutý prostriedok podľa 

pokynov na obale alebo v návode na obsluhu dodanom s práčkou;
• odporúčame zvoliť prací prášok alebo tekutý prostriedok v závislosti od typu pranej bielizne 

a farby: prací prášok je vhodnejší pre odolnejšiu, bielu a mierne farebnú bielizeň a tekutý 
prostriedok pre farebnú, tmavú a taktiež jemnú bielizeň;

• pri dávkovaní je nutné brať do úvahy tvrdosť vody;
• bielidlo je možné použiť, len ak je to zreteľne uvedené na štítku bielizne

TEPLOTA 
Nie je nutné prať všetko pri 90°, keď moderné technológie umožňujú účinné a efektívne pranie 
bielizne pri 30-40° s odstránením škvŕn. Naša voľba teploty je zásadná pre pranie, nielen že 
šetrí energiu, výber správnej teploty taktiež chráni našu bielizeň. Neustále pranie dokonca aj 
odevov vyrobených z odolných látok môže spôsobiť ich znehodnotenie a poškodenie. Preto 
skontrolujte odporúčanú teplotu v návode na obsluhu práčky pri každom praní; vyhnete sa 
taktiež zbytočnému plytvaniu.

1. PRED PRANÍM 1. PRED PRANÍM
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2.
Niekedy sa môžeme ocitnúť v boji s neobvyklými škvrnami, ktoré nie je 
možné jednoducho odstrániť štandardným praním. Ak vieme o aký typ 
škvrny ide a na akej je látke, môžeme sa tomuto problému vyhnúť. 

Odstránenie najodolnejších škvŕn z rôznych typov bielizne
Nasledujú niektoré všeobecné príklady škvŕn, ktoré môžeme nájsť na rôznej bielizni, so sériou 
typov pre ich odstránenie pred samotným praním.

ČISTOTA NAŠEJ BIELIZNE

Bežné škvrny
ŠKVRNY OD ALKOHOLU 
Mali by ste ich ihneď utrieť suchou utierkou a bielizeň vyprať v studenej vode, s pridaním 
prášku určeného pre citlivú bielizeň. Pri škvrnách od vína je nutná zvýšená starostlivosť: 
škvrnu je nutné potrieť roztokom vody a špeciálneho prostriedku na odstraňovanie škvŕn.

KÁVA 
Ak je to možné, škvrnu umyte ihneď olivovým mydlom a horúcou vodou. Ak škvrna už nie je 
čerstvá, pomôže ju zjemniť zmes glycerínu, amoniaku a alkoholu.

MASLO 
Maslo je vysoko nasýtený tuk a odstraňovanie musíte venovať zvýšenú pozornosť. Najskôr 
odstráňte zvyšky, potom nalejte trochu tekutého pracieho prostriedku na škvrnu a opatrne 
vykefujte jemnou kefkou.

ČAJ 
Tradičný čaj môžete odstrániť octom a citrónovou šťavou, ktoré musíte nechať na škvrne 
približne jednu hodinu, potom bielizeň normálne vyperte. Ako alternatívu je možné použiť 
glycerín, ako pri káve.

MASTNOTA 
Mastnota patrí medzi ten typ škvŕn, ktorých sa ľudia najviac boja, ale nie je ťažké ich 
odstrániť. Jedným z veľmi účinných riešení je potretie látky tekutým mydlom a v prípade 
odolných škvŕn použite rovnaký diel jedlej sódy a vody a potrite ním škvrnu. Bielizeň potom 
vyperte normálne v práčke.

KRV 
Krv je jednou z najťažšie odstrániteľných škvŕn. Je dôležité namočiť bielizeň najmenej na 
jednu hodinu do studenej vody so soľou. Pre najodolnejšie škvrny použite krém z kukuričného 
škrobu a studenej vody, potom škvrnu niekoľko minút potierajte a bielizeň vyperte v práčke.

2. ČISTOTA NAŠEJ BIELIZNE

VAJCE 
V tomto prípade je nutná studená voda: bielizeň pred praním namočte na približne 
jednu hodinu. Ak to nepostačuje pre odstránenie škvrny, alternatívou je použitie vodou 
zriedeného peroxidu vodíka, ktorý sa aplikuje na škvrnu pred vypraním v práčke.

OLEJOVÉ ŠKVRNY 
Olejové škvrny vždy pred praním potrite čistiacim prostriedkom. Škvrny od červeného vína 
čo najskôr namočte v perlivej vode.

ATRAMENT 
Bielizeň prevráťte a rub potrite koncentrovaným roztokom čistiaceho prostriedku a 
metylového liehu, následne pod škvrnu vložte papierovú utierku.

ČOKOLÁDA 
Pre odstránenie čokolády rozmiešajte čajovú lyžičku mydla vo vode a aplikujte na škvrnu, 
nechajte pol hodiny pôsobiť a potom bielizeň vyperte. Škvrna sa zmäkčí a pri praní 
rozpustí.

POT 
Škvrnu ošetrite tekutým pracím prostriedkom a dobre potierajte.

PARADAJKOVÁ OMÁČKA 
Domácim receptom je uvariť citrónovú šťavu a pridať štipku soli, potom pred praním 
potierajte škvrnu roztokom.

HRDZA 
Tradičným spôsobom je uvarenie citrónovej šťavy so štipkou soli a pred praním ňou škvrnu 
potierajte.

ŽUVAČKA 
Bielizeň vložte do mrazničky kým žuvačka nestuhne a potom ju oškrábte nožom. Potom 
bielizeň vyperte bežným spôsobom.

KYSLÉ OVOCIE 
Tu pomôže studená voda s glycerínom aplikovaným priamo na škvrnu. Nechajte pôsobiť 
najmenej hodinu a potom bežne vyperte.

RÚŽ 
Kvapnite niekoľko kvapiek alkoholu na vatovú tyčinku a priložte bez trenia na škvrnu.

VOSK ZO SVIEČKY 
Počkajte, kým vosk čo najviac schladne a stvrdne. Potom ho oškrabte nožom. Nakoniec 
vložte bielizeň medzi dva listy kuchynskej papierovej utierky (jednu pod a druhú na škvrnu) 
a ohrejte žehličkou tak, aby zvyšný vosk nasali utierky.

2. ČISTOTA NAŠEJ BIELIZNE



98

Škvrny od detí
Deti nemajú problém s nájdením nových spôsobov, ako sa zabaviť a zašpiniť, z ktorých 
niektoré si vieme len ťažko predstaviť! Tu sú niektoré z najčastejších škvŕn od detí (ale 
nemôžeme povedať, že ich nenájdeme aj na bielizni dospelých!)

ZMRZLINA 
Kým je škvrna stále čerstvá, použite trochu olejového mydla. Odolnejšie, zaschnuté škvrny 
musíte najskôr zmäkčiť vodou a boraxom.

LEPIDLO NA VINYL 
Škvrnu pokryte olejovým mydlom bez trenia a nechajte namočenú v studenej vode. Potom 
vyperte v práčke.

OVOCNÝ DŽÚS 
Sú rôzne riešenia pre odstránenie škvŕn od ovocných džúsov, jedným je potretie škvrny 
citrónovou šťavou. Ďalším je ošetrenie škvrny perlivou vodou alebo bielym octom. Ak je 
škvrna odolná alebo veľmi stará, odporúčame použite glycerínu, ktorý musí pôsobiť približne 
dvadsať minúť, potom opláchnuť vlažnou vodou a nakoniec bežne vyprať v práčke.

MOČ 
Ak je škvrna stále čerstvá, namočte bielizeň vo vode s olejovým mydlom a jedlou sódou, 
potom vyperte v práčke. Alebo môžete škvrnu namočiť pár kvapkami peroxidu vodíka 
zriedeného vodou.

TRÁVA 
Škvrny od trávy je nutné potrieť bielym octom, nechať pôsobiť približne hodinu a potom 
vyprať v práčke.

PLNIACE PERO 
Rozpustite vo vode trochu škrobu, namočte škvrnu roztokom, nechajte vyschnúť a potom 
okefujte pre odstránenie zvyškov, potom vyperte bielizeň v práčke.

2. ČISTOTA NAŠEJ BIELIZNE

Topánky
Koľko párov topánok máte v šatníku? A koľko z nich vypadá ako nové a v dobrom stave? 
Tu je niekoľko tipov o pravidelnom čistení topánok pre udržanie ich perfektného stavu.

LÁTKOVÉ TOPÁNKY 
Látkové topánky sa bezpochybne udržiavajú jednoduchšie v čistote ako topánky z iných 
materiálov, pretože ich môžete jednoducho vložiť do práčky alebo vyprať ručne. Ak 
majú šnúrky, musíte ich pred praním zložiť a vyprať osobitne ručne. Topánky potom perte 
v studenej vode s mydlom a avivážou. Pre uchovanie ich tvaru vložte do nich po vypratí 
noviny a nechajte až kým neuschnú.

Uchovanie bielej
Ako môžeme udržať bielu farbu bielej bielizne? Tu je k dispozícii niekoľko odporúčaní pre 
odstránenie škvŕn a prinavrátenie bielizne žiarivú bielu farbu. Pamätajte, že použitie bielidla 
nie je vždy dobrý nápad a z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť zošednutie bielizne 
a znehodnotenie či poškodenie vlákien.

ZÁCLONY 
Záclony sa môžu po určitom čase naimpregnovať dymom a mastnotou. V takom prípade 
odporúčame použiť intenzívnejší cyklus s predpierkou, čo záclony rozjasní a vyčistí.

OBRUSY 
Obrusy odporúčame vopred vyprať s bielidlom.

Dojčenská bielizeň
Detská pokožka je omnoho citlivejšia ako pokožka dospelých, preto je dôležitá mimoriadna 
starostlivosť pri praní ich bielizne.

ČOMU SA VYHNÚŤ A ČO POUŽIŤ 
Pretože detská pokožka je veľmi citlivá, pracie prášky, tekuté prostriedky a aditíva musíte 
voliť dôkladne. Pre vôňu môžete do práčky pridať pár kvapiek levanduľového oleja alebo 
prírodnú vôňu. Vždy je vhodné prať detskú bielizeň oddelene od bielizne pre dospelých. Po 
praní sa vyhýbajte zaveseniu detskej bielizne von počas hustej  premávky, aby ste zabránili 
znečisteniu a kontaminácii jemným prachom.

TYPICKÉ ŠKVRNY NA DETSKEJ BIELIZNI 
Na odstránenie škvrny od moču, výkalov a potravy je vhodné bielizeň pred vložením do 
práčky predprať. Pomôže taktiež namočenie bielizne na niekoľko hodín do vlažnej vody s 
olejovým mydlom a jedlou sódou.

2. ČISTOTA NAŠEJ BIELIZNE
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3.
Po vypratí bielizne je nutné ju vysušiť.
Je ale isté, že využívame čas sušenia naplno a dosahujeme tých 
najlepších výsledkov?
Tu navrhujeme niekoľko bežne používaných spôsobov pre sušenie 
rôznych typov látok a bielizne najefektívnejším spôsobom. A niekoľko 
trikov pre menej námahy pri žehlení.

ZAVESTE BIELIZEŇ SPRÁVNĚ PRE ČO NEJMENEJ ZÁHYBOV 
Pre rýchle sušenie prádla a minimalizovania času potrebného k žehleniu (ak sa látka smie 
žehliť), zaveste ju tak, aby došlo k čo najmenšiemu pomačkaniu. Skúste sa vyvarovať 
zaveseniu bielizne cez šnúru na bielizeň a používaniu štipcov, aby ste zabránili vzniku ohybova 
a pomačkaniu.

BIELIZEŇ IHNEĎ ZAVESTE 
Ďalším typom zavesenia bielizne je na sušiak alebo šnúru ihneď po skončení pracieho cyklu a 
rýchlemu vytrepaniu. Umožní to jednoduchšie sušenie a zabráni dodatočnej tvorbe záhybov, 
ako keď necháte bielizeň v práčke veľmi dlhý čas.

CYKLY ODSTREDENIA 
Ak máte modernú práčku, ktorá umožňuje voľbu otáčok odstredenia pre program, zvoľte 
nižšiu hodnotu, aby ste zabránili dodatočnému pokrčeniu.

ŠTIPCE NA BIELIZEŇ 
Plastové štipce sú vhodnejšie ako drevené, pretože tieto môžu niekedy absorbovať a následne 
uvoľniť farbu z predchádzajúcej bielizne. Je taktiež dôležité ich umiestniť v mieste bielizne, kde 
stopa po nich nie je tak viditeľná pri nosení.

POUŽITIE SUŠIČKY 
Nie každý vie, že správnym použitím sušičky sa nielen zbavíte žehlenia, ale taktiež dosiahnete 
čistejšiu a hygienickejšiu bielizeň. Hlavne prestieradlá, uteráky a župany opustia sušičku mäkké 
a obnovené. Ak zvolíte možnosť žehlenia v programe sušenia, bielizeň bude obsahovať ideálnu 
vlhkosť pre jednoduché žehlenie.  To, že sušičky ničia textílie a spotrebujú mnoho energie nie 
je nič iné, ako nepodložené tvrdenia a povery. Moderné sušičky majú cykly spĺňajúce rôzne 
požiadavky a sušia bielizeň pri miernej teplote, starajú sa o našu bielizeň a taktiež o naše 
peniaze.

STOPY OD ŠNŮRY NA BIELIZEŇ 
Niekedy môžu šnúry na bielizeň zanechať po vysušení stopy na bielizni. Vložením kusu látky 
medzi bielizeň a šnúru na bielizeň môžete tomu zabrániť.

3. AKO UĽAHČIŤ ŽEHLENIE

AKO UĽAHČIŤ ŽEHLENIE
VLNENÁ BIELIZEŇ 
Ak je to možné, vlnenú bielizeň nevešajte ale sušte, aby ste zabránili strate jej tvaru. Ak ju 
periete ručne, je vhodné ju zabaliť do uteráka pre absorbovanie nadbytočnej vody.

FAREBNÁ BIELIZEŇ 
Farebná bielizeň je veľmi citlivá na slnko a po dlhodobom vystavení slnku môže vyblednúť, 
prípadne absorbovať farbu šnúry na bielizeň alebo stojanu. Preto by ste ju mali vešať prevrátenú 
naruby a sušiť len nevyhnutný čas.

SUKNE 
Sukňa by mala byť prednostne zavesená v mieste pásu. Pretože sú z veľkej miery vyrobené zo 
syntetických alebo zmiešaných materiálov, žehlenie väčšinou nepotrebujú a vyschnú ľahšie.

POSTEĽNÉ PRÁDLO 
Obliečky sú typ bielizne, ktorá väčšinou schne dlhšie. Pre rýchlejšie a jednoduchšie sušenie, 
prichyťte dve protiľahlé strany na dve šnúry na bielizeň použitím viac štipcov, vytvorením 
akéhosi vreca. Ak máte možnosť zavesiť prádlo von a nebojíte sa, že bude siahať až na zem 
(prípadne, že spadne), môžete ho zavesiť len za jeden okraj s použitím viac štipcov, ale hlavne 
bez preloženia.

ZÁCLONY 
Záclony sú vyrobené z iných látok ako bielizeň a je vhodné ich sušiť zavesené na okne, kým sú 
stále vlhké. Potom ich môžete napariť žehličkou pre vyrovnanie všetkých záhybov.

OBLIEČKY NA POHOVKY 
Pri obliečkach je dôležité zachovať ich tvar. Preto ich vráťte späť pokiaľ sú stále mierne vlhké 
a zachovávajú správny tvar

RUČNE PRANÁ BIELIZEŇ 
Jedným z problémov, s ktorými sa stretávame pri ručne pranej bielizni, je odstránenie prebytočnej 
vody. Pomocť môže nastavenie práčky na cyklus odstreďovania (pri bielizni, ktorá to umožňuje). 
V opačnom prípade prekryte stojan na sušenie bielym uterákom a položte naň bielizeň 
horizontálne tak, aby nestratilo svoj tvar. Hodvábnu bielizeň žehlite, kým je stále vlhká.

TRIČKÁ 
Tričká by ste mali dôkladne vytriasť, potom zavesiť golierom dolu pre zaistenie efektu 
„prirodzeného žehlenia“.

NOHAVICE 
Nohavice zaveste na šnúru v spodnej časti nôh a samozrejme, ako ostatné odevy, najskôr 
niekoľkokrát pretriasť pred zavesením

KOŠELE 
Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať košeliam: musíte ich pretrepať a okraje vyrovnať 
medzi prstami pre čo najlepšie vyhladenie látky. Zaveste ju na šnúru tak, aby si zachovali svoj 
tvar a aby bolo žehlenie čo najľahšie.

3. AKO UĽAHČIŤ ŽEHLENIE
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5.
A znovu: biela košeľa je teraz v odtieni ružovej vďaka rovnakej  
červenej ponožke zabudnutej omylom medzi bielizňou..
Čo teraz robiť? Nie je treba zúfať!
Stále máme trik v rukáve, aby sme zachránili nezachrániteľné.

Skúsme opäť obnoviť bielu farbu!
Stalo sa nám to aspoň raz každému: vložili ste kus farebnej bielizne do 
bielej a zničilo to absolútne všetko.
V tomto prípade pred žehlením zafarebného odevu ho opätovne 
vyperte s bielou bielizňou a nastavte prací program odporúčaný pre 
tento typ látky a pridajte list „lapača farby“, ktorý je dostupný na 
trhu pod rôznymi značkami. To by malo oživiť sivý alebo ružový odev 
a odstrániť nadbytočnú farbu a prinavrátiť mu bielosť.

4. USTÁLENIE FARBY

USTÁLENIE FARBY

Pre zaistenie vždy dokonalej bielizne sa musíme starať 
o našu práčku, verného priateľa, ktorý nám denne šetrí 
toľko namáhavej práce.

5. STAROSTLIVOSŤ O PRÁČKU 

STAROSTLIVOSŤ O PRÁČKU

1
Nenechávajte bielizeň v bubne

Aby sme zabránili tvorbe plesní, nenechávajte bielizeň v bubne zbytočne dlho. Jednak 
bielizeň nepríjemne páchne, a jednak z dlhodobého hľadiska to môže mať nepriaznivý vplyv 

na práčku

2
Vykonávajte pravidelný cyklus čistenia

Každé 4 až 6 týždňov je dôležité spustiť práčku bez bielizne s cyklom s vysokou teplotou 
(najmenej 60 °C) s malým množstvom pracieho prášku alebo tekutého prostriedku, alebo 
spustiť samočistiaci cyklus (ak ho váš model obsahuje). Tento proces odstráni všetky zvyšky 
z posledného prania a vyčistí práčku. Mali by ste zvoliť najdlhší dostupný cyklus a pridať jedlú 

sódu (v malých množstvách) na vyčistenie celého bubna.

3
Čistenie zásobníka pracieho prášku

Zásobník pracích prostriedkov čistite často: ako často si na to spomenieme, keď práčka ukončí 
svoj cyklus alebo pred spustením nového? Nie tak často, ako by sme mali. V skutočnosti je to 
mimoriadne dôležitý krok pre zaistenie efektívneho využitia pracieho prášku alebo tekutého 
prostriedku a že bielizeň bude vždy čistá a voňavá. Čistenie zásobníka pracích prostriedkov 
bráni tvorbe plesní v zákutiach spotrebiča, kde sa môžu zachytiť zvyšky pracieho prostriedku. 
Taktiež to zaistí, že sa využije celá dávka prostriedku a nezachytí sa v zásobníku. Jedným tipom 

je vybratie zásobníka a vyčistenie bielidlom na 10 minút, potom ho dôkladne opláchnite
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Tu je kapitola, na ktorú čakali: ako ušetriť peniaze na našej 
bielizni. Samozrejme, okrem dôkladného výberu vašej práčky, 
existujú i ďalšie triky, ktoré môžeme využiť vo fáze prania.
Nižšie nájdete zoznam týchto trikov a alternatív pre štandardné  
pranie, ktoré vám pomôžu ušetriť peniaze na bielizni.

ÚSPORA PEŇAZÍ
BIKARBONÁT 
Bikarbonát, ktorý je taktiež prirodzený deodorant, je možné použiť namiesto bežných 
chemických odstraňovačov škvŕn pri ošetrení bielej bielizne z prírodných vlákien (roztok 
obsahuje 1 diel vody a tri diely bikarbonátu). Votrite do škvrny, nie veľmi drsne, nechajte hodinu 
pôsobiť a vyperte ako obyčajne v práčke. Je možné používať taktiež prášky s prísadami podľa 
vášho výberu (postačuje polovica šálky), alebo bielidlo pre zvýraznenie belosti.

VOĽBA ČASU PRANIA 
Niektoré elektrárenské spoločnosti uvádzajú na svojich účtoch špecifické časové pásma, 
v ktorých môžete ušetriť za energiu, obyčajne cez víkend a od 7 hodiny večer až do 
nasledujúceho rána. Preto je vhodné sušiť bielizeň počas tohto času, čo môže ušetriť 
približne 20% sumy za energiu. Pamätajte na to, že veľa práčok má funkciu, ktorá umožňuje 
naprogramovanie spustenia cyklu.

SPRÁVNA HMOTNOSŤ BIELIZNE 
Práčku zapínajte až keď je plná, ale nie je preťažená: praním malého množstva plytváte, 
ale preťažením môže dochádzať k zanechaniu stôp od pracieho prášku (čo môže viesť 
k podráždeniu a silným alergiám, hlavne ak prášok obsahuje agresívne chemikálie) a 
samozrejme je nutné opakovať cyklus pre odstránenie zvyškov pracieho prášku. Pamätajte na 
to, že niektoré práčky majú funkciu, ktorá rozpozná veľkosť a hmotnosť bielizne a automaticky 
nastaví množstvo vody a elektrickej energie podľa bielizne.

VÝBER PROGRAMU 
Vždy si zvoľte prací program podľa pokynov v návode a podľa štítku na bielizni, ale hlavne 
dbajte na to, aby ste neprekročili odporúčanú teplotu. Niekedy aj nižšia teplota postačuje na 
dosiahnutie uspokojivých výsledkov.

PO PRANÍ 
Zvýšte pozornosť pri zavesení bielizne po vybratí z práčky. Mali by ste to vykonať dôkladne, 
bez záhybov, s preložením prikrývok na polovicu a zavesením košieľ na vešiaky. Tieto drobné 
triky pomôžu ušetriť čas a energiu pri žehlení bielizne. Niektoré odevy nie je vôbec nutné žehliť 
alebo stačí len polovica zvyčajného času.

NESUŠTE BIELIZEŇ NA RADIÁTOROCH 
Aj keď máte zapnuté radiátory, nesušte na nich bielizeň. Znižuje to uvoľnené teplo do domova, 
spôsobuje zvýšenie nastavenia radiátora a často ničí vlákna pri priamom kontakte s teplom. 
Sušenie bielizne na radiátoroch preto neodporúčame.

ALTERNATÍVA AVIVÁŽE 
Veľmi častou alternatívou aviváže je 100 ml bieleho octu, ktorý bráni tvorbe vodného kameňa 
a zmäkčuje vlákna bez znečistenia životného prostredia.

PREDPIERAJTE, LEN AK JE TO NUTNÉ 
Vo väčšine prípadov nie je predpierka nutná, prečo ju používať? Každý, kto sa zaoberá 
životným prostredím a chce ušetriť peniaze, by sa mal vyhnúť predpieraniu bielizne, ak to nie 
je vyslovene odporúčané.



Servis spoločnosti Candy-Hoover spravuje rozsiahlu sieť viac ako [XXX] autorizovaných servisov po celej republike. 
Dodanie originálnych náhradných dielov zaručuje efektivitu a top kvalitu servisných služieb. Autorizované servisné 
stredisko Candy-Hoover: Kotes CREATIVE poskytuje predĺženú záruku, profesionálny produkty pre starostlivosť o domáce 

spotrebiče a údržbu a príslušenstva odporúčané oficiálnou servisnou sieťou.

Vďaka mnohoročným skúsenostiam, servis spoločnosti Candy-Hoover poskytuje správne odpovede partnerom a 
zákazníkom prostredníctvom kvalifikovaných zamestnancov, schopných prísť s konkrétnym riešením a špeciálnymi 

projektmi.

Pre viac informácií nás kontaktujte na: office@candy-hoover.cz

Servis spoločnosti Candy-Hoover: spoľahnite sa na nás.

www.candy.sk

Servisná linka


