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Electro-line 

INSTRUKCJA OBS£UGI

Wirówka do u¿ytku domowego 
model SP1088 / SP1098



1. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

Podczas u¿ywania wirówek „Electro-line” model SP1088 / SP1098 nale¿y 
przestrzegaæ podstawowych zasad bezpieczeñstwa, w³¹cznie z poni¿szymi 
zaleceniami.
Przed u¿yciem nale¿y przeczytaæ dok³adnie ca³¹ instrukcjê obs³ugi.
Instrukcjê obs³ugi nale¿y zachowaæ (nie wyrzucaæ), a przy odsprzeda¿y wirówki
(lub jej nieodp³atnemu odst¹pieniu) nale¿y przekazaæ urz¹dzenie nastêpnemu 
u¿ytkownikowi razem z instrukcj¹ obs³ugi.

           UWAGA NIEBEZPIECZEÑSTWO
Aby zmniejszyæ ryzyko po¿aru, pora¿enia pr¹dem, zagro¿enia zdrowia
i ¿ycia u¿ytkownika lub uszkodzenia urz¹dzenia:
  1.  Wirówki nale¿y u¿ywaæ zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób opisany 
       w instrukcji obs³ugi.
  2.  Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytkowania przez dzieci oraz osoby
       o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, psychicznych i czuciowych oraz
       przez osoby z brakiem doœwiadczenia lub znajomoœci sprzêtu, chyba ¿e
       odbywa siê to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo,
       a potrafi¹cej u¿ytkowaæ wirówkê zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami
       instrukcji obs³ugi.
  3.  Przewód zasilaj¹cy wirówki pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazdka z bolcem
       uziemiaj¹cym i sprawn¹ instalacj¹ uziemiaj¹c¹. W przypadku jakichkolwiek
       w¹tpliwoœci, zaleca siê aby prawid³owoœæ instalacji zasilaj¹cej sprawdzi³
       wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Zabrania siê
       u¿ywania przed³u¿aczy bez przewodu uziemiaj¹cego.
  4.  Nie nale¿y u¿ywaæ wirówki, gdy przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, 
       gdy wirówka nie pracuje poprawnie lub gdy urz¹dzenie jest uszkodzone
       mechanicznie.
       W takich przypadkach nale¿y wirówkê dostarczyæ do najbli¿szego
       autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy, 
       regulacji elektrycznych i mechanicznych.
  5.  Zabrania siê samodzielnej wymiany uszkodzonego przewodu zasilaj¹cego.
  6.  Wirówka nigdy nie powinna byæ pozostawiona bez nadzoru w czasie, gdy jest
       pod³¹czona do sieci i pracuje. Po zakoñczonym odwirowywaniu wody, nale¿y
       wirówkê od³¹czyæ od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê przewodu z gniazdka
       sieciowego.
  7.  Nie wyci¹gaæ wtyczki z kontaktu przez ci¹gniêcie za przewód zasilaj¹cy.
  8.  Nie nale¿y przeci¹¿aæ wirówki, wk³adaj¹c do niej wiêksz¹ iloœæ bielizny 
       i odzie¿y, ni¿ zaleca to instrukcja obs³ugi (maks. 6 kg). 
  9.  Zabrania siê instalowaæ wirówki w wannie. 
10.  Nie ustawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ ognia i ciep³a.
11.  Nie instalowaæ urz¹dzenia w ciasnych i wilgotnych pomieszczeniach.
12.  Nie instalowaæ wirówki w miejscach, gdzie by³a by nara¿ona na d³ugotrwa³e
       dzia³anie promieni s³onecznych.
13.  Nie u¿ywaæ wirówki na wolnym powietrzu.     
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14.  Wirówkê nale¿y ustawiæ na równej i stabilnej powierzchni, w odleg³oœci 
       minimum 5-10 cm  od œciany. 
15.  Zabrania siê przemieszczaæ (przesuwaæ, obracaæ) wirówkê w czasie,
       gdy urz¹dzenie pracuje. Przed jak¹kolwiek zmian¹ miejsca ustawienia 
       nale¿y urz¹dzenie wy³¹czyæ i od³¹czyæ od sieci zasilaj¹cej.
16.  Nie nara¿aæ wirówki na ryzyko mechanicznego uszkodzenia. 
       Nie siadaæ i nie stawaæ na wirówce oraz nie k³aœæ ciê¿kich przedmiotów, 
17.  Wy³¹czaæ wirówkê przed wykonywaniem jakichkolwiek czynnoœci zwi¹zanych
       z myciem czy te¿ czyszczeniem urz¹dzenia.
18.  Nie u¿ywaæ ¿adnych aktywnych chemicznie i ¿r¹cych œrodków do mycia
       urz¹dzenia, takich jak proszki i pasty œcierne, rozpuszczalniki itp.
19.  Nie pozostawiaæ pracuj¹cej wirówki bez nadzoru w sytuacji, gdy w pobli¿u
       znajduj¹ siê dzieci lub osoby niepe³nosprawne, o których mowa w punkcie 2
       niniejszego rozdzia³u.
20.  Do podnoszenia i przenoszenia wirówki u¿ywaæ wy³¹cznie uchwytów.
21.  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobie,
       bez uprzedniego powiadamiania odbiorców, o ile zmiany te nie zmieniaj¹
       w istotny sposób cech u¿ytkowych i walorów eksploatacyjnych urz¹dzenia.
22.  Producent i dystrybutor nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci za wszelkiego
       rodzaju szkody wynik³e wskutek u¿ytkowania wirówki niezgodnie z jej
       przeznaczeniem oraz zaleceniami niniejszej instrukcji obs³ugi.
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1. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA - c.d.

2. DANE TECHNICZNE

Model:
Napiêcie pr¹du:
Czêstotliwoœæ pr¹du:
Moc znamionowa:
Klasa izolacji:
Pojemnoœæ:
Prêdkoœæ wirowania:
Wysokoœæ wirówki:
Œrednica wirówki:
Kategoria wodoodpornoœci:
Przeznaczenie urz¹dzenia:
Waga netto:
Waga brutto:
Wymiary opakowania:

SP1088 / SP1098
~230 V
50 Hz
260 W
I-sza

6.0 kg
2800 obr./min.

660 mm
340 mm

IPX4
do u¿ytku domowego

10.5 kg
12.7 kg

380 x 380 x 700 mm

Wirówki model SP1088 / Sp1098 charakteryzuj¹ siê du¿¹ pojemnoœci¹, prost¹
i ³atw¹ obs³ug¹, wysok¹ efektywnoœci¹ odwirowywania (2800 obr./min.), 
automatycznym wywa¿aniem, szybkim zatrzymywaniem bêbna (5 sekund)
oraz cichym trybem pracy.



3. WIRÓWKA - CZÊŒCI SK£ADOWE
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1. Zatrzask pokrywy górnej
2. Pokrywa górna
3. Uchwyty
4. Bêben wirówki
5. DŸwignia wy³¹cznika

6. Korpus wirówki 
7. Otwór spustowy
8. Pokrywa zabezpieczaj¹ca
9. Gumowa nó¿ka

UWAGA - WYJAŒNIENIE:
Powy¿szy rysunek jest jedynie rysunkiem pogl¹dowym, maj¹cym na celu 
zapoznanie u¿ytkownika z g³ównymi czêœciami sk³adowymi wirówki.
W rzeczywistoœci wygl¹d urz¹dzenia mo¿e odbiegaæ w szczegó³ach 
od przedstawionego powy¿ej rysunku.



4. TRANSPORT I POSTÊPOWANIE PO DOSTAWIE

- Wirówka powinna byæ transportowana w pozycji pionowej, zgodnie 
  z oznakowaniem transportowym, umieszczonym na kartonie.
- W trakcie transportu nale¿y chroniæ wirówkê przed upadkiem oraz przed
  jakimkolwiek nag³ym i silnym wstrz¹sem.
- Wirówka powinna byæ dostarczona do klienta w oryginalnym opakowaniu
  producenta.
- Przy dostawie wirówki, nale¿y dok³adnie sprawdziæ, czy opakowanie zewnêtrzne
  nie nosi œladów uszkodzeñ mechanicznych.
- Po dostawie wirówki do klienta, nale¿y j¹ delikatnie przemieœciæ w pobli¿e
  miejsca, gdzie bêdzie zainstalowana, a nastêpnie odpakowaæ.
- Po odpakowaniu nale¿y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy oraz usun¹æ z bêbna
  wirówki zabezpieczaj¹c¹ kszta³tkê styropianow¹.
- Przed ustawieniem w docelowym miejscu u¿ytkowania nale¿y usun¹æ czarne,
  okr¹g³e zabezpieczenie transportowe silnika, zgodnie z ni¿ej zamieszczonym
  szkicem. 
- Je¿eli wirówka zosta³a dostarczona w stanie mocno sch³odzonym (np. wskutek
  d³ugotrwa³ego magazynowania lub transportu w niskich temperaturach), 
  to nale¿y wirówkê pozostawiæ na 3-4 godziny w temperaturze pokojowej, 
  w celu nagrzania siê do temperatury otoczenia. 
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1. Przesun¹æ dŸwigniê
    do pozycji wskazanej
    strza³k¹.

2. Usun¹æ zabezpieczenie
    transportowe silnika.
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5. WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE INSTALACJI URZ¥DZENIA

ZASILANIE WIRÓWKI
Wirówka model SP1088 / SP1098 przystosowana jest do zasilania jednofazowym 
pr¹dem zmiennym o napiêciu ~230 V i czêstotliwoœci 50 Hz. 
Jeœli wahania napiêcia w miejscu zamieszkania u¿ytkownika przekraczaj¹ w/w 
wartoœci to wówczas zaleca siê pod³¹czenie wirówki do sieci poprzez stabilizator 
napiêcia. Gniazdko sieciowe, do którego bêdzie pod³¹czona wirówka musi byæ 
wyposa¿one w bolec uziemiaj¹cy oraz sprawn¹ instalacjê uziemiaj¹c¹. 
W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci, zaleca siê, aby prawid³owoœæ instalacji 
zasilaj¹cej i uziemiaj¹cej sprawdzi³ wykwalifikowany elektryk z odpowiednimi 
uprawnieniami.
Zabrania siê u¿ywaæ kabli przed³u¿aj¹cych bez przewodu uziemiaj¹cego. 

U£O¯ENIE PRZEWODU ZASILAJ¥CEGO
Przewód zasilaj¹cy musi le¿eæ swobodnie i nie mo¿e stykaæ siê z innymi 
przedmiotami, zw³aszcza takimi, które posiadaj¹ ostre krawêdzie. Przewód nie 
mo¿e byæ zgiêty, naprê¿ony, zwiniêty w spiralê, nie mo¿e te¿ dotykaæ ¿adnych 
gor¹cych powierzchni, gdy¿ wysoka temperatura mog³a by uszkodziæ izolacjê 
przewodu. Wirówka powinna byæ tak ustawiona, aby jej po³o¿enie nie utrudnia³o 
dostêpu do gniazdka sieciowego.

ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCI¥
Nale¿y unikaæ instalowania wirówki w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoœci, 
gdy¿ mo¿e to powodowaæ przyœpieszon¹ korozjê czêœci metalowych urz¹dzenia.
Ponadto zabrania siê instalowania wirówki w takich miejscach, gdzie nara¿ona 
by³aby na ci¹g³e zraszanie lub sta³y kontakt z wod¹, co mog³oby negatywnie 
wp³yn¹æ na jakoœæ izolacji elementów uk³adu elektrycznego, a w nastêpstwie 
prowadziæ do up³ywu pr¹du.  

ZABEZPIECZENIE PRZED WYSOK¥ TEMPERATUR¥
Wirówka nie mo¿e byæ instalowana w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a takich jak piecyki 
elektryczne i gazowe, kaloryfery, kuchnie, piece, termo-nagrzewnice.
Nie nale¿y te¿ instalowaæ urz¹dzenia w miejscach, gdzie by³o by nara¿one na 
bezpoœrednie i d³ugotrwa³e oddzia³ywanie promieni s³onecznych.
Zbyt wysoka temperatura mog³a by spowodowaæ deformacjê czêœci wirówki, 
wykonanych z tworzywa sztucznego.

USTAWIENIE NA RÓWNEJ I P£ASKIEJ POWIERZCHNI
Wirówka powinna byæ zainstalowana na twardej, równej i p³askiej powierzchni. 
Pochy³oœæ pod³o¿a nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1º.

USTAWIENIE Z DALA OD P£YNÓW £ATWOPALNYCH
Wirówki nie mo¿na instalowaæ w pobli¿u ³atwo-ulatniaj¹cych siê i ³atwo-palnych 
substancji, takich jak na przyk³ad gaz, benzyna, alkohol, lakier, rozpuszczalniki, 
olej bananowy itp..  
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6. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

1. Otworzyæ pokrywê wirówki (1).
2. Do bêbna wirówki w³o¿yæ bieliznê i odzie¿
    przeznaczon¹ do odwirowania. 
3. W³o¿yæ pokrywê zabezpieczaj¹c¹ (8) i zamkn¹æ
    pokrywê górn¹ (1).
4. Przesun¹æ dŸwigniê wy³¹cznika (5) w po³o¿enie „I”
    pokazane strza³k¹. Po przesuniêciu dŸwigni (5)
    wirówka uruchomi siê automatycznie.

5. Po uruchomieniu wirówki z otworu spustowego (7)
    zacznie wyp³ywaæ woda. Przed rozpoczêciem
    pracy nale¿y podstawiæ pod otwór spustowy
    pojemnik (wiaderko) o odpowiedniej wielkoœci.
6. Gdy woda przestanie wyp³ywaæ (zazwyczaj
    nastêpuje to po 2-3 minutach (w zale¿noœci 
    od rodzaju odwirowywanej odzie¿y), nale¿y
    wy³¹czyæ wirówkê, przesuwaj¹c dŸwigniê
    wy³¹cznika (5) do pozycji „O”.
7. Po ca³kowitym zatrzymaniu siê bêbna wirówki (4),
    otworzyæ pokrywê górn¹ (1) i wyj¹æ odwirowany
    wsad.

Je¿eli po w³¹czeniu wirówki, zaczyna ona wibrowaæ 
lub poruszaæ siê w nieregularny sposób, nale¿y 
wirówkê zatrzymaæ i poprawiæ u³o¿enie wsadu. 
Nale¿y wirowaæ tylko odzie¿ i bieliznê. Zabrania siê 
odwirowywania wody z obuwia.

UWAGA - WA¯NE !

Wirówka jest wyposa¿ona w zabezpieczenie, które 
uniemo¿liwia przesuniêcie dŸwigni wy³¹cznika (5), 
gdy pokrywa górna (1) jest otworzona.

UWAGA - WA¯NE !

Wirówka jest wyposa¿ona w elektroniczn¹ blokadê, która uniemo¿liwia 
otworzenie pokrywy górnej, gdy bêben wirówki jest jeszcze w ruchu. Nie nale¿y 
próbowaæ otwieraæ na si³ê pokrywy górnej. Blokada zwalnia pokrywê górn¹ 
dopiero po up³ywie 10 sekund od chwili ca³kowitego zatrzymania siê bêbna.
Mo¿e zdarzaæ siê, ¿e po wy³¹czeniu bêben jeszcze przez jakiœ czas wolno wiruje.
Jest to efekt wystêpowania œladowego napiêcia w kondensatorze i nie jest to 
wada urz¹dzenia.

UWAGA - WA¯NE !

8. Wyci¹gn¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego.
9. Umyæ wirówkê i wytrzeæ do sucha. 
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7. WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE WSADU DO ODWIROWANIA

Bardzo wa¿ny jest sposób przygotowania „wsadu” do odwirowania, czyli sposób 
wk³adania odzie¿y i bielizny do bêbna wirówki tak, aby odwirowanie wody 
przebieg³o prawid³owo, bez nadmiernej wibracji urz¹dzenia. 
Zaleca siê przestrzeganie zasad, opisanych w punktach poni¿ej.

1. Wk³adaæ do bêbna odzie¿ i bieliznê w stanie
    rozwiniêtym (rozprostowanym).
    L¿ejsze rzeczy, takie jak skarpety, ko³nierzyki,
    spodenki itd. nale¿y umieszczaæ w œrodku wsadu
    do odwirowania.
    UWAGA:
    Odzie¿ i bielizna, wk³adane do bêbna wirówki,
    powinny byæ wstêpnie lekko odciœniête rêcznie
    tak, aby pozbyæ siê nadmiaru wody.

2. Nale¿y unikaæ pozostawiania wolnej przestrzeni
    pomiêdzy poszczególnymi sztukami odzie¿y
    i bielizny, gdy¿ mo¿e to prowadziæ potencjalnie
    do braku wywa¿enia wsadu.

3. Po u³o¿eniu odzie¿y i bielizny do odwirowania,
    nale¿y rzeczy w³o¿one do bêbna wirówki przykryæ
    pokryw¹ zabezpieczaj¹c¹ (8).
    Nie nale¿y zbyt silnie dociskaæ pokrywy do wsadu
    a jedynie lekko i z wyczuciem docisn¹æ.

4. Pokrywa zabezpieczaj¹ca zapobiega wypadaniu
    odwirowywanej odzie¿y i bielizny poza bêben, 
    a tym samym zabezpiecza urz¹dzenie przed
    uszkodzeniem. Ponadto, dociskaj¹c wsad
    do do³u, u³atwia jego równomierne roz³o¿enie
    i wywa¿enie w trakcie wirowania.

Je¿eli po w³¹czeniu wirówki, zaczyna ona wibrowaæ lub poruszaæ siê w nietypowy 
i nieregularny sposób, nale¿y wirówkê zatrzymaæ i poprawiæ u³o¿enie wsadu. 
Nale¿y wirowaæ tylko odzie¿ i bieliznê. 
Zabrania siê odwirowywania wody z mokrego obuwia.

UWAGA - WA¯NE !
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8. MYCIE I KONSERWACJA WIRÓWKI

1. Po zakoñczeniu odwirowywania nale¿y od³¹czyæ
    urz¹dzenie od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê
    przewodu zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego.

2. Przechyliæ lekko wirówkê w stronê, z której znajduje 
    siê otwór spustowy i odczekaæ a¿ resztki wody
    wyp³yn¹ z komory wirówki.

3. Aby wyczyœciæ czêœci z tworzywa i z metalu nale¿y  
    u¿ywaæ lekkich detergentów, bez dodatków œrodków
    poleruj¹cych i œciernych. Czêœci te mo¿na myæ
    wilgotn¹ œciereczk¹ z niewielkim dodatkiem
    delikatnego p³ynu do zmywania naczyñ lub
    neutralnego detergentu. 
    Po takim umyciu wszystkie powierzchnie przetrzeæ
    wilgotn¹ œciereczk¹ (ju¿ bez dodatku detergentu),
    a nastêpnie wytrzeæ do sucha.

4. Do mycia i czyszczenia nie wolno u¿ywaæ gor¹cej
    wody, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, proszków
    do prania, alkalicznych detergentów, kwasów itp. 

5. Zabrania siê myæ wirówkê pod strumieniem bie¿¹cej wody, gdy¿ mo¿e to
    powodowaæ korozjê czêœci metalowych i uszkadzaæ (os³abiaæ) izolacjê.

6. Nale¿y unikaæ sytuacji, w której czêœci wirówki pozostaj¹ w d³u¿szym kontakcie 
    z t³uszczami zwierzêcymi lub olejami roœlinnymi, gdy¿ mo¿e to prowadziæ do
    uszkodzeñ czêœci wykonanych z tworzyw sztucznych (matowienie powierzchni,
    pêkniêcia).

7. Zewnêtrzn¹ obudowê wirówki przetrzeæ od czasu do czasu such¹ szmatk¹. 
    Po przetarciu owin¹æ przewód zasilaj¹cy wokó³ pokrywy górnej, jak pokazano
    na rysunku powy¿ej.

8. Do przenoszenia wirówki u¿ywaæ wy³¹cznie bocznych uchwytów. Nigdy przy
    podnoszeniu wirówki nie chwytaæ za wystaj¹c¹ rynienkê spustu wody ani te¿
    nie ci¹gn¹æ za przewód zasilaj¹cy.

7. Przechowywaæ wirówkê w czystym i suchym pomieszczeniu. 

   



W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktowaæ siê z autoryzowanym 
serwisem lub dzia³em serwisu dystybutora:

SERWIS CENTRALNY
ARKA  AGD Sp. z o.o.

ul. Strycharska 4, 26-601 RADOM
Tel.: (48) 331 13 10
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9. INFORMACJE O SERWISIE

10. WA¯NA INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKÓW

PROSIMY ZACHOWAÆ INSTRUKCJÊ OBS£UGI

PROSIMY ZACHOWAÆ ORYGINALNE OPAKOWANIE W OKRESIE 
GWARANCYJNYM

Obs³uga serwisowa urz¹dzenia  winna byæ dokonywana wy³¹cznie 
przez autoryzowane punkty serwisowe.

INFORMACJA
o postêpowaniu ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym

W zwi¹zku z obowi¹zkiem informacyjnym wynikaj¹cym z wprowadzenia ustawy 
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy ¿e:

1. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e byæ umieszczany z innymi
    odpadami. Sprzêt taki powinien byæ zbierany selektywnie, o czym przypomina
    specjalne oznakowanie (przekreœlony, ko³owy kontener na odpady).
2. Nieprzestrzeganie tej zasady mo¿e, przy nieprawid³owej utylizacji zu¿ytego
    sprzêtu, stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska i zdrowia ludzi, wynikaj¹ce 
    z obecnoœci w sprzêcie sk³adników niebezpiecznych, takich jak okablowanie
    elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wy³¹czniki, p³ytki obwodów
    drukowanych itp.. Aby unikn¹æ takiego zagro¿enia, sk³adniki te powinny zostaæ
    zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.
3. Dane o masie sprzêtu zawarte s¹ w opisie danych technicznych urz¹dzenia
    oraz na opakowaniu.
4. Samodzielne demontowanie zu¿ytego sprzêtu jest niedopuszczalne. 

Informacji o adresach punktów zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego udzielaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego.
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