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2. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

Podczas u¿ywania pralko-wirówki „Electro-line” model XPB40-8A 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 
urz¹dzenia (lub jej nieodp³atnemu odst¹pieniu) nale¿y przekazaæ pralko-wirówkê 
nastêpnemu u¿ytkownikowi razem z instrukcj¹ obs³ugi.

           UWAGA NIEBEZPIECZEÑSTWO
Aby zmniejszyæ ryzyko po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub uszkodzenia 
urz¹dzenia:
  1.  Pralko-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 osoby
       (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, psychicznych
       i czuciowych oraz przez osoby o braku doœwiadczenia lub znajomoœci
       sprzêtu, chyba ¿e odbywa siê to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
       za ich bezpieczeñstwo, a potrafi¹cej u¿ytkowaæ pralko-wirówkê zgodnie 
       z jej przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obs³ugi.
  3.  Przewód zasilaj¹cy pralko-wirowki 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.       
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  4.  Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia, gdy przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony, 
       gdy urz¹dzenie nie pracuje poprawnie lub gdy urz¹dzenie jest
       uszkodzone mechanicznie.
       W takich przypadkach nale¿y pralko-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.  Pralko-wirówka nigdy nie powinna byæ pozostawiona bez nadzoru w czasie,
       gdy jest pod³¹czona do sieci i pracuje. Po zakoñczonym praniu nale¿y pralkê
       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 pralko-wirówki pior¹c lub odwirowuj¹c wiêksz¹ iloœæ
       bielizny i odzie¿y, ni¿ zaleca to instrukcja obs³ugi. 
  9.  Nie nale¿y nape³niaæ komory pralki zbyt du¿¹ iloœci¹ wody.
10.  Zawsze po zakoñczeniu prania wylaæ z komory pralki ca³¹ wodê.
11.  Zabrania siê instalowaæ pralko-wirówki w wannie. 
12.  Nie ustawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ ognia i ciep³a.
13.  Nie instalowaæ urz¹dzenia w ciasnych i wilgotnych pomieszczeniach.
14.  Nie instalowaæ pralko-wirówki w miejscach, gdzie by³a by nara¿ona
       na d³ugotrwa³e dzia³anie promieni s³onecznych.
15.  Nie u¿ywaæ pralko-wirówki na wolnym powietrzu.
16.  Pralko-wirówkê nale¿y ustawiæ na równej i stabilnej powierzchni, w odleg³oœci 
       minimum 5-10 cm  od œciany. 
17.  Zabrania siê przemieszczaæ (przesuwaæ, obracaæ) pralko-wirówkê w czasie,
       gdy urz¹dzenie pracuje. Przed jak¹kolwiek zmian¹ miejsca ustawienia 
       nale¿y urz¹dzenie wy³¹czyæ i od³¹czyæ od sieci zasilaj¹cej.
18.  Nie nara¿aæ pralko-wirówki na ryzyko mechanicznego uszkodzenia. 
       Nie siadaæ i nie stawaæ na urz¹dzeniu oraz nie k³aœæ ciê¿kich przedmiotów, 
19.  Wy³¹czaæ pralko-wirówkê przed wykonywaniem jakichkolwiek czynnoœci
       zwi¹zanych z myciem czy te¿ czyszczeniem urz¹dzenia.
20.  Nie u¿ywaæ ¿adnych aktywnych chemicznie i ¿r¹cych œrodków do mycia
       urz¹dzenia, takich jak proszki i pasty œcierne, rozpuszczalniki itp.
21.  Nie wlewaæ do komory pralki wody o temperaturze wy¿szej, ni¿ 55ºC. 
22.  Trzymaæ palce z dala od wszystkich czêœci ruchomych pralko-wirówki. 
       Specjalna ostro¿noœæ jest zalecana w obszarze pracy wirnika pralki.
23.  Nie pozostawiaæ pracuj¹cego urz¹dzenia bez nadzoru w sytuacji, 
       gdy w pobli¿u znajduj¹ siê ma³e dzieci lub osoby niepe³nosprawne, 
       o których mowa w punkcie 2 niniejszego rozdzia³u.
24.  Do podnoszenia i przenoszenia pralko-wirówki u¿ywaæ wy³¹cznie uchwytów.
25.  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.
26.  Producent i dystrybutor nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci za wszelkiego
       rodzaju szkody wynik³e wskutek u¿ytkowania pralko-wirówki niezgodnie z jej
       przeznaczeniem oraz zaleceniami niniejszej instrukcji obs³ugi.
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2. WA¯NE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA - c.d.



3. PRALKO-WIRÓWKA - CZÊŒCI SK£ADOWE
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1. Otwór do wlewania wody do pralki
2. Wy³¹cznik czasowy pralki
3. Pokrêt³o wybierania rodzaju prania
    i spuszczanie wody 
4. Wy³¹cznik czasowy wirówki
5. Otwór do wlewania wody do wirówki
6. Pokrywa komory pralki
7. Komora pralki

  8. Wirnik (pulsator)  
  9. Obudowa pralki
10. W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê  
11. Pokrywa zabezpieczaj¹ca
12. Przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹
13. Pokrywa komory wirówki
14. Wewnêtrzna pokrywa wirówki. 
15. W¹¿ odp³ywowy (spustowy)

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

Panel steruj¹cy pralko-wirówki



        UWAGA:
Przestrzeganie zaleceñ zawartych w instrukcji obs³ugi oraz stosowanie siê 
do zawartych w niej wskazówek, gwarantuje nie tylko bezpieczeñstwo 
u¿ytkowania, ale zapewnia równie¿ d³ugotrwa³e u¿ytkowanie urz¹dzenia 
i zapobiega przedwczesnemu zu¿yciu pralko-wirówki. 

4. CECHY SZCZEGÓLNE URZ¥DZENIA

6. SPECYFIKACJA (ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA)

5. TRANSPORT I POSTÊPOWANIE PO DOSTAWIE

Pralko-wirówkê „Electro-line” model XPB40-8A wyró¿niaj¹ nastêpuj¹ce cechy: 
- £atwoœæ transportu,
- Nowoczesna konstrukcja i wzornictwo,
- Prosta i nieskomplikowana obs³uga pralko-wirówki,
- Obudowa pralko-wirówki ca³kowicie wykonana z tworzywa (nie ma zagro¿enia
  korozj¹),
- Cichy tryb pracy,
- Niskie zu¿ycie energii elektrycznej,
- Wysoka wydajnoœæ i efektywnoœæ prania.  
- Dane techniczne urz¹dzenia podane s¹ na stronie 11, w rozdziale 10.

- Pralko-wirówka powinna byæ transportowana w pozycji pionowej, 
  zgodnie z oznakowaniem transportowym, umieszczonym na kartonie.
- W trakcie transportu nale¿y chroniæ pralko-wirówkê przed upadkiem
  oraz przed jakimkolwiek nag³ym i silnym wstrz¹sem.
- Pralko-wirówka powinna byæ dostarczona do klienta w oryginalnym opakowaniu
  producenta.
- Przy dostawie pralko-wirowki, nale¿y dok³adnie sprawdziæ, czy opakowanie
  zewnêtrzne nie nosi œladów uszkodzeñ mechanicznych.
- Po dostawie pralko-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.
- Zaleca siê zachowanie oryginalnego opakowania pralko-wirówki w okresie
  gwarancyjnym.
- Je¿eli pralko-wirówka zosta³a dostarczona w stanie mocno sch³odzonym 
  (np. wskutek d³ugotrwa³ego magazynowania lub transportu w niskich
  temperaturach), to nale¿y pralkê pozostawiæ na 3-4 godziny w temperaturze
  pokojowej, w celu nagrzania siê do temperatury otoczenia. 
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Nazwa
Pralko-wirówka "Electro-line" model XPB40-8A 
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê:
Instrukcja obs³ugi z kart¹ gwarancyjn¹:

Iloœæ:
1 komplet

1 szt.
1 szt.
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7. WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE INSTALACJI URZ¥DZENIA

ZASILANIE PRALKO-WIRÓWKI
Pralko-wirówka model XPB40-8A przystosowana jest do zasilania jednofazowym 
pr¹dem zmiennym o napiêciu ~220-240 V i czêstotliwoœci 50 Hz. 
Jeœli wahania napiêcia w miejscu zamieszkania u¿ytkownika przekraczaj¹ 
w/w wartoœci to wówczas zaleca siê pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci poprzez 
stabilizator napiêcia. 
Gniazdko sieciowe, do którego bêdzie pod³¹czona pralko-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. 

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. Pralko-wirówka powinna byæ tak ustawiona, aby jej po³o¿enie nie 
utrudnia³o dostêpu do gniazdka sieciowego.

ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCI¥
Nale¿y unikaæ instalowania pralko-wirówki w pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotnoœci, gdy¿ mo¿e to powodowaæ przyœpieszon¹ korozjê czêœci metalowych 
urz¹dzenia.
Ponadto zabrania siê instalowania pralko-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¥
Pralko-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 urz¹dzenia 
wykonanych z tworzywa sztucznego (w tym obudowy pralko-wirówki).

USTAWIENIE NA RÓWNEJ I P£ASKIEJ POWIERZCHNI
Pralko-wirówka powinna byæ zainstalowana na twardej, równej i p³askiej 
powierzchni. Pochy³oœæ pod³o¿a nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2º.

USTAWIENIE Z DALA OD P£YNÓW £ATWOPALNYCH
Pralko-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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8. PANEL STERUJ¥CY - OPIS SYMBOLI

9. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE DO U¯YTKOWANIA
Po ustawieniu pralko-wirowki w miejscu jej docelowej lokalizacji, nale¿y wykonaæ 
nastêpuj¹ce czynnoœci:
- opuœciæ w¹¿ odp³ywowy i w³o¿yæ jego koñcówkê do studzienki œciekowej
  (rury odp³ywowej). Koñcówka wê¿a nie mo¿e byæ zanurzona w wodzie.
- pod³¹czyæ urz¹dzenie do zasilania, wk³adaj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego 
  do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiaj¹cym.
- pod³¹czyæ do pralko-wirówki w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê. Jeden koniec wê¿a
  pod³¹czyæ do kranu z wod¹, a drugi koniec wetkn¹æ w otwór w pralko-wirówce,
  s³u¿¹cy do wlewania wody do komory pralki.

PRZYGOTOWANIE RZECZY DO PRANIA
Przygotowaæ i posortowaæ bieliznê i odzie¿ do prania.
Zaleca siê przestrzeganie kilku podstawowych zasad:
1. Odzie¿ i bieliznê bia³¹ i kolorow¹ nale¿y praæ oddzielnie.
2. Oddzielnie nale¿y praæ rzeczy bardziej i mniej zabrudzone.
3. Sprawdziæ odzie¿ przed praniem tak, aby nie zawiera³a ¿adnych przedmiotów
    metalowych (kluczy, monet, agrafek itp..).
4. Rzeczy delikatne nale¿y praæ w specjalnej siatce.
5. Nie nale¿y praæ luŸnych dzianin i tkanin, z których ³atwo uwalniaj¹ siê w³ókna,
    gdy¿ mo¿e to prowadziæ do uszkodzenia pralki i zapchania wê¿a
    odprowadzaj¹cego wodê. Takie materia³y nale¿y delikatnie praæ rêcznie.
6. Zabrania siê praæ w pralce koców elektrycznych i poduszek elektrycznych. 
7. Nie zaleca siê praæ w pralce koców, du¿ych narzut i zas³on.

Wlew wody
do komory pralki

Wlew wody
do komory wirówki

Kran z wod¹

Opis symboli: WASH TIMER
WASH PROGRAM  
SOFT
NORMAL
DRAIN
SPIN TIMER

Wy³¹cznik czasowy pralki
Pokrêt³o wybierania trybu prania
Pranie delikatne
Pranie normalne
Spuszczanie wody
Wy³¹cznik czasowy wirówki 
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9. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA - c.d.

PRANIE
1. Ustawiæ pokrêt³o wyboru na ¿¹dany tryb pracy (pranie normalne lub delikatne).
2. Odkrêciæ kran i nape³niæ komorê pralki odpowiedni¹ iloœci¹ wody.
    UWAGA: Nale¿y unikaæ nape³niania pralki powy¿ej poziomu
    maksymalnego, gdy¿ w czasie pracy pralki nadmiar wody mo¿e
    wychlapywaæ siê z pralki.
    UWAGA: Temperatura wody nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 55ºC.  
3. Dodaæ odpowiedni¹ iloœæ proszku do prania.
4. W³o¿yæ do pralki odzie¿ do prania (odzie¿ wk³adaæ pojedynczo, sztuka po
    sztuce).
5. Przekrêciæ pokrêt³o wy³¹cznika czasowego pralki na ¿¹dany czas prania. 
    Po nastawieniu czasu prania, pralka zacznie proces prania.
6. W zale¿noœci od potrzeb, mo¿na pranie wykonaæ w kilku cyklach, na przyk³ad
    pranie wstêpne, pranie zasadnicze, p³ukanie, za ka¿dym razem zmieniaj¹c
    wodê w pralce. Czynnoœæ p³ukania mo¿na powtórzyæ 2 lub 3-krotnie.
7. Po zakoñczeniu prania wyj¹æ z pralki uprane rzeczy (odzie¿, bieliznê itp.)
    i spuœciæ wodê z komory pralki.

ODWIROWYWANIE
1. Prze³o¿yæ uprane rzeczy do komory wirówki, zwracaj¹c uwagê, aby odzie¿
    i bielizna by³y uk³adane luŸno, swobodnie i równomiernie o obrêbie ca³ego
    przekroju komory wirówki. Nierównomierne u³o¿enie rzeczy mo¿e generowaæ
    niepo¿¹dan¹ wibracjê pracuj¹cej wirówki i nadmierny ha³as.
2. Na rzeczach do odwirowania po³o¿yæ pokrywê zabezpieczaj¹c¹ tak, jak to 
    jest pokazane na szkicu poni¿ej.

W³o¿yæ do komory
wirówki pokrywê
zabezpieczaj¹c¹,

U³o¿yæ pokrywê zabezpieczaj¹c¹ 
równo i pewnie docisn¹æ rêk¹
w kierunku do do³u.

3. Zamkn¹æ wewnêtrzn¹ pokrywê komory wirówki.
4. Zamkn¹æ zewnêtrzn¹ pokrywê wirówki.
5. Nastawiæ wy³¹cznik czasowy wirówki na ¿¹dany czas wirowania.
    W zale¿noœci od wielkoœci wsadu mo¿e to byæ czas 1, 3 lub 5 minut).
6. Po odwirowaniu wyj¹æ odwirowane rzeczy z komory wirówki.
7. Od³¹czyæ pralko-wirówkê od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê przewodu
    zasilaj¹cego z gniazdka z gniazdka sieciowego.
8. Oczyœciæ filtr przep³ywowy z komory pralki (patrz strona 9).
9. Pralko-wirówkê umyæ (przetrzeæ wilgotn¹ œciereczk¹), a nastêpnie wytrzeæ
    do sucha.  



        WA¯NA UWAGA:
Zabrania siê prania w pralce poduszek elektrycznych i koców elektrycznych.
Nie zaleca siê równie¿ prania w pralce koców, du¿ych narzut i zas³on.
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9. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA - c.d.

CZYSZCZENIE FILTRU PRZEP£YWOWEGO
W komorze pralki, na jej bocznej œciance, jest zamontowany filtr przep³ywowy.
Zaleca siê okresowe czyszczenie filtra, co najmniej raz na 2 miesi¹ce.
Jeœli pralko-wirówka jest czêœciej u¿ywana, to okres ten nale¿y odpowiednio 
skróciæ.

1. Odci¹gn¹æ elastyczny zaczep filtru, 
    poci¹gn¹æ delikatnie filtr i wyj¹æ go 
    z komory pralki (patrz rysunek obok).

2. Od³¹czyæ górn¹ pokrywkê filtru. 
    (patrz rysunek obok).

3. Oczyœciæ filtr i przep³ukaæ 
    pod strumieniem bie¿¹cej wody. 

4. Zamontowaæ filtr ponownie
    (patrz rysunek obok).

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI U¯YTKOWANIA
1. Sprawdziæ odzie¿ przed praniem tak, aby nie zawiera³a ¿adnych przedmiotów
    metalowych (kluczy, monet, agrafek itp.). 
2. Odzie¿ mocno zabrudzon¹ mo¿na wstêpnie namoczyæ w wodzie nagrzanej 
    do temperatury oko³o 40ºC i rêcznie wstêpnie upraæ. 
    Miejsca najbardziej zabrudzone (zaolejone, zat³uszczone) mo¿na przed
    w³aœciwym praniem, natrzeæ szarym myd³em.
3. Odzie¿ zabrudzon¹ olejem lub smarem nale¿y praæ oddzielnie.
4. Grube skarpety przed praniem nale¿y odwróciæ na lew¹ stronê.
5. Przed praniem zaleca siê zapiêcie (zasuniêcie) wszystkich zamków
    b³yskawicznych (suwaków).
5. Zaleca siê pranie delikatnej bielizny w specjalnej siatce.
6. Nie nale¿y przekraczaæ maksymalnej, dopuszczalnej temperatury wody 55ºC,
    gdy¿ mo¿e to prowadziæ do uszkodzenia pralki.
7. Pokrêt³o wy³¹cznika czasowego zawsze przekrêcaæ w kierunku zgodnym 
    z ruchem wskazówek zegara.  

Mieszek

Nie ci¹gn¹æ 
za bañkê rurki

Regulator
poziomu wody
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9. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA - c.d.

OGÓLNIE ZALECANY CZAS PRANIA
- tkaniny syntetyczne, tkaniny we³niane, delikatna bielizna: 3-5 min.
- tkaniny lniane, tkaniny bawe³niane, odzie¿ robocza: 5-12 min.
Bardziej szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce czasu prania s¹ podane w tabelce.

PRANIE WE£NIANYCH CZÊŒCI ODZIE¯Y
We³nianych rzeczy nigdy nie nale¿y wk³adaæ bezpoœrednio do bêbna pralki.
1. W zale¿noœci od wielkoœci wsadu dobraæ poziom wody.
    Poni¿ej 2.0 kg - poziom œredni, poni¿ej 1.0 kg - poziom niski.
2. Nape³niæ pralkê wod¹ o temperaturze nie przekraczaj¹cej 30ºC.
3. We³nian¹ odzie¿ praæ w siatce, 
    odwracaj¹c j¹ uprzednio na lew¹ stronê.
4. Czas prania - nie d³u¿ej ni¿ 2 minuty, 
    czas p³ukania - nie d³u¿ej ni¿ 2 minuty.
5. Po upraniu delikatnie roz³o¿yæ upran¹ odzie¿ 
    na suchym rêczniku, celem wyschniêcia.
6. Przy rozk³adaniu na rêczniku zachowaæ pierwotny
    kszta³t (krój) odzie¿y. Nie odwirowywaæ i nie wy¿ymaæ.
6. Nie suszyæ na s³oñcu, nie wieszaæ na sznurze.

ZALECANA ILOŒÆ PROSZKU DO PRANIA
Zalecane przez producenta iloœci proszku do prania podane s¹ w tabelce poni¿ej. 
Nale¿y jednak wzi¹æ po uwagê, ¿e iloœæ proszku zale¿y od rodzaju i jakoœci
proszku, iloœci wody w bêbnie pralki, jak i przyjêtej techniki prania.
Dane zamieszczone w tabelce, s¹ tylko danymi orientacyjnymi. 

Poziom wody

Œredni 
Wysoki 

Œredni 
Niski

Tkaniny syntetyczne
Tkaniny z w³ókna kapoku, tkaniny lniane

Rzeczy mocno zabrudzone
Poœciel

Cienkie tkaniny syntetyczne
Tkaniny syntetyczne

Tkaniny z w³ókna kapoku, tkaniny lniane

Prane rzeczy (tkaniny) Czas prania

4 - 6 minut
8 -11 minut

12 - 15 minut
9 - 13 minut
3 - 4 minut
4 -6 minut

9 - 11 minut

Poziom wody

Œredni 

Niski

20 g

15 g

Proszek skondensowany Proszek normalny

25 g

20 g

        UWAGA:
W przypadku zaobserwowania nienormalnej pracy pralko-wirówki, objawiaj¹cej 
siê nadmiernym ha³asem i stukami, nale¿y natychmiast wy³¹czyæ pralko-wirówkê 
i skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym.



10. SCHEMAT ELEKTRYCZNY PRALKI

- Przed zainstalowaniem pralki, nale¿y sprawdziæ, czy parametry pr¹du
  zasilaj¹cego podane na tabliczce znamionowej urz¹dzenia, odpowiadaj¹
  parametrom pr¹du w gniazdku sieciowym u¿ytkownika.
- Przewód zasilaj¹cy pralki 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 instalowania pralki, gdy przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony 
  lub gdy urz¹dzenie jest uszkodzone mechanicznie. 
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11. DANE TECHNICZNE PRALKO-WIRÓWKI 

Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego:
Czêstotliwoœæ pr¹du zasilaj¹cego:
Moc znamionowa silnika pralki:
Moc znamionowa silnika wirówki:
Klasa izolacji elektrycznej:
Pojemnoœæ pralki (wielkoœæ wsadu):
Pojemnoœæ wirówki (wielkoœæ wsadu):
Waga netto / brutto:
Wymiary opakowania (szer. x g³êb. x wys.):
Stopieñ ochrony:

AC 230 V
50 Hz
210 W
135 W
I-sza

4.0 kg
2.5 kg

13.0 kg / 14,0 kg
640 x 400 x 740 mm

IPX4

Wyrób spe³nia zasadnicze wymagania dyrektywy niskonapiêciowej 
(Dyrektywa LVD 2006/95/WE) oraz dyrektywy o kompatybilnoœci 
elektromagnetycznej (Dyrektywa EMC 2004/108/WE).

Gniazdko sieciowe

Widok gniazdka
sieciowego
od frontu

Opis oznaczeñ:
L - faza (linia)
N- neutralny (zero)
E - uziemienie

L N

E
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¿ó³ty

(6)

(7)

(8) (9)

(10)

(5)

(4)

(3)(2)(1)

L

N
E

M
  ~

M
  ~

M
  ~

  1. Silnik pralki
  2. Silnik wirówki
  3. Silnik pompy
  4. Wy³¹cznik
      czasowy
      pralki
  5. Wy³¹cznik
      czasowy
      wirówki
  6. Prze³¹cznik
      trybu pracy
  7. Wy³¹cznik
      bezpieczeñstwa
  8. Kondensator 1
  9. Kondensator 2
10. Wtyczka
      przewodu
      zasilaj¹cego



- 12 -

12. MYCIE I KONSERWACJA PRALKI

13. PROBLEMY, ICH PRZYCZYNY I USUWANIE USTEREK

1. Pralka nie pierze.
- sprawdziæ, czy jest napiêcie w gniazdku zasilaj¹cym,
- sprawdziæ, czy wtyczka jest w³aœciwie wetkniêta do gniazdka sieciowego,
- sprawdziæ przewód zasilaj¹cy,
- sprawdziæ, czy bezpiecznik nie jest spalony.
- sprawdziæ, czy pokrêt³o wy³¹cznika czasowego jest w³¹czone,
- sprawdziæ, czy wirnik pralki nie jest zakleszczony.
2. Woda nie odp³ywa z pralki.
- sprawdziæ, czy w¹¿ odp³ywowy (spustowy) jest opuszczony,
- sprawdziæ, czy w¹¿ odp³ywowy nie jest skrêcony lub zagiêty.
3. Podczas prania s³ychaæ nietypowe dŸwiêki (ha³as).
- sprawdziæ, czy w komorze pralki nie znajduj¹ siê jakieœ niepo¿¹dane przedmioty. 
4. Poziom wody w pralce zmniejsza siê.
- sprawdziæ, czy mieszek filtru przep³ywowego zosta³ zainstalowany.
5. Pranie nie jest efektywne.
- sprawdziæ, czy wsad do pralki nie jest zbyt du¿y,
- sprawdziæ, czy nie jest poluzowany pasek klinowy napêdu wirnika,
- sprawdziæ, czy napiêcie pr¹du zasilaj¹cego nie jest zbyt niskie.
6. Podczas odwirowywania s³ychaæ nietypowe dŸwiêki (ha³as).
- sprawdziæ, czy pralko-wirówka stoi na równym i p³askim pod³o¿u.
- sprawdziæ, czy do wirówki zosta³a w³o¿ona pokrywa zabezpieczaj¹ca.
- sprawdziæ, czy wsad do odwirowania nie jest zbyt du¿y.
UWAGA: W przypadku wyst¹pienia wszelkich innych objawów niew³aœciwej pracy 
urz¹dzenia prosimy o kontaktowanie siê z autoryzowanym punktem serwisowym.

-  Pralko-wirówka powinna byæ myta, czyszczona i konserwowana co najmniej 
   raz na miesi¹c,
-  Przed przyst¹pieniem do mycia, czyszczenia i konserwacji nale¿y bezwzglêdnie
   od³¹czyæ pralko-wirówkê od zasilania, wy³¹czaj¹c wtyczkê przewodu
   zasilaj¹cego z gniazdka sieciowego.
-  Zewnêtrzne i wewnêtrzne powierzchnie pralko-wirówki mo¿na myæ wilgotn¹
   œciereczk¹ z niewielkim dodatkiem delikatnego p³ynu do zmywania naczyñ 
   lub neutralnego detergentu. 
-  Po takim umyciu wszystkie powierzchnie przetrzeæ mokr¹ œciereczk¹ 
   a nastêpnie wytrzeæ do sucha. 
-  Do mycia i czyszczenia nie wolno u¿ywaæ gor¹cej  wody, rozpuszczalników,
   benzyny, alkoholu, proszków do prania, alkalicznych detergentów, kwasów itp..
   odczynników, które mog¹ uszkadzaæ czêœci z tworzyw. 
-  Zabrania siê myæ pralkê pod strumieniem bie¿¹cej wody, gdy¿ mo¿e to
   powodowaæ korozjê czêœci metalowych i uszkadzaæ (os³abiaæ) izolacjê.
- Nale¿y unikaæ sytuacji, w której czêœci pralki pozostaj¹ w d³u¿szym kontakcie
  z t³uszczami zwierzêcymi lub roœlinnymi, gdy¿ mo¿e to prowadziæ do uszkodzeñ 
  czêœci wykonanych z tworzyw sztucznych (matowienie powierzchni, pêkanie).



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, 26-600 RADOM

Tel.: (48) 331 13 10
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14. INFORMACJE O SERWISIE

15. 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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16. NOTATKI U¯YTKOWNIKA
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