
Pravidla pro užívání
praček a sušiček
Rules for using the washing and drying machines

Více informací o pračkách a sušičkách lze najít na SH wiki - viz QR kód výše

Klíč od prádelny si půjčíte na vrátnici bloku 11 a 12 výměnou za kolejenku. Za každou hodinu
užívání pračky vám je z ISKAMu strženo 30 korun, u sušičky 20 korun.

Použijte pračku a sušičku podle návodů umístěných v místnosti, zkontrolujte
přívod vody a elektřiny.

Pračka zobrazuje délku programu, která se později může podle typu praní a váhy prádla
změnit. Po použití pračky nebo sušičky nechte otevřena všechna dvířka (na prádlo i

prášek), ať pračka nebo sušička může vyschnout.

Pokud narazíte na jakékoliv poškození, závadu či abnormální špínu v místnosti, máte
povinnost danou skutečnost okamžitě nahlásit na vrátnici nebo správci praček.

You can borrow the laundry room key at the reception with a dormitory card. You will pay 30 CZK
for each hour of using the washing machine and 20 CZK for each hour of using the drying machine.

Use the washing and drying machines according to the manuals placed in the room, check the water and
electricity.

If you encounter any damage, failure or excessive filth in the room, report it immediately to the reception
or the washing machines managers.

The washing machine shows a lenght of the washing programme, which can later change depending
on the programme and weight of the laundry. After using the machines leave the doors (for laundry

and washing powder), so they can dry.

More information about the washing and drying machines can be found on SH wiki - see the QR code above

Místo sušičky lze využít zdarma sušárnu - místnost se šňůrami k praní prádla. Klíč od ní si lze opět
půjčit na vrátnici.

Instead of the drying machine you can use the drying room for free. It is a room with clothesline
serving the purpose of drying clothes. You can borrow the key to it at the reception.


