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ELEKTRYCZNA MINIPRALKA 
KOMBI PREMIUM 2v1
Instrukcja obsługi Model: XPB40-288

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu.
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w 
dowolnym momencie.

Przeznaczenie
Urządzenie to przeznaczone jest do okazjonalnego prania mniejszej ilości prania. Doskonale 
sprawdza się w domkach letniskowych, domach studenckich, akademikach itp. Nie nadaje się 
do wykorzystania komercyjnego.

Wykaz elementów

Dodatki
1. Wąż doprowadzający wodę
2. Kosz do wyżymania z pokrywą
3. Instrukcja obsługi

 Elementy panelu sterowania

Montaż
1. Ustaw urządzenie na płaskim podłożu w dobrze wentylowanym miejscu.
2. Nie wolno stawiać na niestabilnym lub nierównym podłożu.
3. Ustaw wąż spustowy w pozycji pionowej z wykorzystaniem haczyka i uchwytu.
4. Połącz wąż doprowadzający wodę ze złączem dla niego przeznaczonym. Drugi koniec 
podłącz do rury z wodą lub kranu. Wskazówka: Wodę można wlać do pralki również w inny 
sposób (np. z wiaderka) lub poprzez otwór do napełniania (water inlet).
5. Ustaw programator w pozycji OFF i podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
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ProgramatorOtwór do napełniania Pokrętło do nastawiania czasu prania

POKRYWA GÓRNA

WĄŻ SPUSTOWY

KOŃCÓWKA DO 
POŁĄCZENIA WĘŻA 
Z WODĄ

MINUTNIK  
(podział na okresy 15 minutowe)

FILTR SPUSTOWY

WIRNIK PIORĄCY

PLASTIKOWY ZBIORNIK

PODSTAWA ZBIORNIKA



Porady dotyczące sposobu prania
1. Przed rozpoczęciem prania mocno zabrudzonych tkanin bawełnianych lub lnianych, 
najpierw płuczemy je przez okres 2-3 minut w samej wodzie a następnie wypuszczamy 
brudną wodę z pralki. Później należy napuszczamy czystej wody i kontynuujemy pranie. 
Proces ten poprawia efektywność prania i obniża zużycie środka piorącego.
2. Umieść na mankietach, kołnierzach i innych mocno zabrudzonych obszarach dodatkową 
ilość środka piorącego i przetrzyj je dłonią lub szczotką do prania.
3. Aby pranie było efektywniejsze należy używać środków piorących słabo się pieniących lub o 
wysokiej gęstości.
4. Użycie ciepłej wody (jednak nie gorącej, czy gotującej się) może poprawić skuteczność prania.
Pranie
Uwaga: max. wsad nie powinien przekraczać 3 kg.
1. Ustaw pokrętło minutnika w pozycji „0” a programator na symbol PRANIE (wash).
2. Podłącz wąż do złącza doprowadzającego wodę lub przygotuj pojemnik z wodą (jeżeli nie 
ma dostępu do bieżącej wody). Wypełnij pralkę wodą do ok. połowy pojemności.
3. W zależności od ilości prania i wody należy dodać odpowiednią ilość środka piorącego, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi na jego opakowaniu.
4. Ustaw minutnik na 1 minutę, aby środek piorący zdążył się rozpuścić.
5. Następnie wkładaj ubrania jedno po drugim do wnętrza minipralki i dociskaj je w dół. Dolej 
wody do wymaganego poziomu.
6. Ustaw minutnik na zalecaną wartość. Zob. tabelka 1.
7. Po zakończeniu cyklu, wypuść wodę przez wąż spustowy ustawiając go w pozycji poziomej.
Płukanie
Po wypuszczeniu całej wody, napełnij ponownie pralkę czystą wodą i kolejny raz uruchom cykl 
prania (wash), tym razem bez środka piorącego. Minutnik ustaw na 3-6 minut. Po upłynięciu 
tego czasu, wypuść wodę i wyjmij pranie. Pranie można teraz rozwiesić lub odwirować z niego 
wodę (zob. poniżej)
Wirowanie
Uwaga: max. ilość prania do odwirowania nie powinna przekraczać 1,5 kg.
Przełóż pranie do kosza przeznaczonego do wyżymania i nałóż go na wirnik tak, aby się w nim 
zatrzasnął. Wąż spustowy ustaw w pozycji poziomej. Programator ustaw na symbol wirowania 
(spin) a minutnik ustaw na ok. 2-6 minut, w zależności od ilości prania. Po wyłączeniu się 
urządzenia wyjmij pranie z kosza i rozwieś.
Czynności do wykonaniu każdorazowo po zakończeniu prania
1. Odłącz przewód zasilający od sieci elektrycznej o zawieś go na haczyku znajdującym się na 
bocznej ściance minipralki.
2. Wypuść całą wodę.
3. Przełącz programator w pozycję OFF.
4. Wyczyść pralkę a następnie zawieś wąż spustowy na haczyku znajdującym się na bocznej 
ściance minipralki.
5. Odłącz wąż doprowadzający wodę, usuń z niego resztki płynu, zwiń i włóż do wnętrza pralki.
6. Odczekaj aż pralka dobrze wyschnie w dobrze wentylowanym miejscu, dopiero wtedy 
można zamknąć pokrywę.
OSTRZEŻENIE
Zawsze po całym cyklu prania, należy pozostawić pralkę do wystygnięcia przez  
ok. 30 minut. Silnik posiada zabezpieczenie termiczne, więc nie przestrzeganie powyższej 
zasady może doprowadzić do jego zadziałania. W takim przypadku należy odczekać ok. 60 
minut aż silnik wystygnie i dopiero wtedy można próbować uruchomić urządzenie ponownie.
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Czynności konserwacyjne do wykonania przynajmniej raz w miesiącu
Gdy minipralka jest eksploatowana przez dłuższy okres, mogą się w okolicy wirnika zbierać 
nitki oraz inne zanieczyszczenia, co może doprowadzić do zakłócenia normalnego działania 
pralki. Odkręć śrubę znajdującą się na środku wirnika, aby sprawdzić, czy wszystko jest w 
porządku i ewentualnie usunąć nagromadzone pod nim zanieczyszczenia. Spód wirnika 
czyścimy szczotką pod bieżącą wodą. Nie wolno używać szczotek drucianych. Wyczyść także 
obszar pod wirnikiem usuwając wszystkie niepotrzebne nitki i inne zanieczyszczenia. Załóż 
wirnik na swoje miejsce i zabezpiecz śrubką.

Ustawianie minutnika
Rodzaj prania Wełna z jedwabiem Bawełna, żakard Bawełna i len

Stopień zabrudzenia Niewielkie zabrudzenia che-
miczne

Średnie zabrudzenia Mocne zabrudzenia

Doba praní (min) 2-5 5-10 10-15

OSTRZEŻENIA
1. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, powinien on być 

wymieniony przez autoryzowany serwis.
2. Gdy pojawi się anormalny hałas i wibracje, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. W 

takim przypadku należy skontaktować się z punktem serwisowym.
3. Pokrętłem minutnika należy zawsze kręcić z wyczuciem i w prawidłowym kierunku (zgodnie 

z ruchem wskazówek zegara).
4. Nie wolno wlewać do pralki gotującej się wody ani wody o temperaturze przekraczającej 

60°C, ponieważ może dojść do deformacji jej plastikowych elementów, co może 
doprowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia.

5. Należy chronić zbiornik pralki przed kontaktem z twardymi przedmiotami, zwłaszcza 
podczas prania. Z kieszeni ubrań należy usunąć całą ich zawartość.

6. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej objętości wsadu zarówno podczas prania, jaki i wirowania.
7. Nie wolno kłaść na pralce ciężkich przedmiotów.
8. Nie wolno używać innych środków czyszczących niż te, które są przeznaczone do prania w 

pralce i w dawkach zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu.

Uwaga
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

możliwościach fizycznych, manualnych bądź 
umysłowych jak również nie posiadających 
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Schemat połączeń elektrycznych:

Dane techniczne
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Moc: 240 W
Maksymalny wsad w przypadku prania: 3 kg
Maksymalny wsad w przypadku wirowania: 
1,5 kg
Stopień ochrony: IPX4
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Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą.
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. 
Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i 
nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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