JAK DBAĆ O PRALKĘ? 5
WSKAZÓWEK, JAK ROBIĆ TO
PRAWIDŁOWO

Pralka czy też pralko-suszarka nie należy do tanich sprzętów AGD. Jej zakup to spore
obciążenie dla budżetu, dlatego tak ważne jest, aby raz zakupiony sprzęt służył co najmniej
kilka lat. Wpływ na żywotność pralki ma nie tylko sama jakość sprzętu, ale także to, jak o nią
dbamy. Na ostatni element składa się wiele czynników i tak naprawdę można o tym napisać
dość dużo. Żeby nie stworzyć tekstu długości książki, wybrałam 5 najważniejszych
wskazówek, jak dbać o pralkę i o czym pamiętać w szczególności. Te kilka prostych
czynności pozwolą zachować sprzęt w dobrym stanie przez kilka lat.

Jak dbać o pralkę?
Wszystkie wymienione niżej wskazówki sprawdzą się jedynie wtedy, gdy będą wcielane w
życie systematycznie. Czyszczenie filtra czy wnętrza pralki raz na kilka miesięcy będzie co
prawda lepsze niż „nierobienie” tego nigdy, ale nadal niewystarczające. Nie wspomnę już o
zmiękczaniu twardej wody. O tym, należy pamiętać za każdym razem!
Zanim przejdę do wspomnianych wskazówek, jeszcze jedna ważna kwestia. Pralka musi być
prawidłowo ustawiona — na płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie będzie hałasować i
przesuwać się podczas wirowania. Raz, że będzie to mało komfortowe dla domowników, a
dwa — niezbyt dobrze wpłynie na sam sprzęt.

1. Zmiękczaj wodę
Jak dbać o pralkę? Przede wszystkim pamiętaj o zmiękczaniu twardej wody, która jest
jednym z największych wrogów tego typu urządzeń. Osadzający się kamień w bębnie, na
grzałce lub w wężu odpływowym, może je uszkodzić. Czy stosować specjalne środki do
zmiękczania wody? Szczerze powiedziawszy, nie polecam ich. Wiele słyszy się o tym, że
tabletki do zmiękczania wody psują pralkę, zamiast działać na jej korzyść. Jak więc
zmiękczać wodę? Najlepiej wybierać środki czystości — proszki, płyny lub kapsułki do prania
zawierające substancje zmiękczające. Ponadto należy również pamiętać o regularnym
czyszczeniu pralki z kamienia.

2. Regularnie czyść pralkę z kamienia, osadu i pozostałości
detergentów
No właśnie. Regularne oczyszczanie wnętrza pralki to podstawa. Zanieczyszcza ją nie tylko
kamień, ale również osad, piasek i pozostałości detergentów — szczególnie gdy nie
przestrzega się zalecanej przez producentów ilości proszku do prania i dodaje się go więcej
niż potrzeba. Jak wyczyścić wnętrze pralki? Najlepiej zrobić „puste pranie” z użyciem:
●

specjalnego środka do czyszczenia pralki — według zaleceń na opakowaniu,

●

octu — 3/4 szklanki octu wlej do pojemnika na proszek i ustaw na standardowe
pranie (najlepiej w temperaturze 90 stopni),

●

sody oczyszczonej — zastosuj te same wskazówki co w przypadku octu.

Warto pamiętać, iż ocet pozostawia charakterystyczny, mało przyjemny zapach, ale jest
środkiem naturalnym i bardzo skutecznie chroni pralkę przed kamieniem. Czyszczenie
wnętrza pralki należy powtarzać co najmniej raz na miesiąc przy praniu 2-3 razy w tygodniu.
Przy częstszym używaniu pralki warto robić to przynajmniej raz na 2 tygodnie.

3. Pamiętaj o filtrze
Samo czyszczenie bębna i grzałki zda się na niewiele, jeśli filtr pralki jest zatkany. To na nim
zbierają się drobne przedmioty jak guziki, monety i ozdoby z bluzek. Co kilka tygodni warto
wyciągnąć filtr — zazwyczaj znajduje się on w dolnej części pralki tuż przy podłodze, i
oczyścić.

4. Nie przepełniaj bębna pralki
To jeden z podstawowych błędów popełnianych podczas prania. Każda pralka ma określony
„udźwig” bębna. Notoryczne przekraczanie dozwolonej wagi, skończyć może się awarią
pralki. Przepełniony bęben to również mniejsza skuteczność prania oraz mocno pogniecione
ubrania.

5. Dbaj nie tylko o czystość wnętrza pralki
Dobrym zwyczajem jest także mycie obudowy pralki, drzwiczek i uszczelek — na bieżąco
zbiera się na nich kurz. Wystarczy regularnie przecierać je gąbką zwilżoną wodą z płynem
do naczyń. Regularne — oznacza tutaj raz na tydzień.
A i na koniec jeszcze jedna ważna kwestia. Po skończonym praniu najlepiej pozostawić
drzwiczki pralki uchylone, aby bęben całkowicie wysechł. Zapobiegnie to wydobywaniu się
nieprzyjemnego zapachu z jej wnętrza.

Jaką pralkę kupić?
Nie odkryję Ameryki, jak napiszę, że wpływ na żywotność pralki ma sam sprzęt, a raczej
jego jakość — zastosowane mechanizmy, materiały, z jakich jest wykonany itd. Podczas
zakupu pralki do domu, warto kierować się opiniami użytkowników. Na szczęście na
internecie można łatwo znaleźć różnego rodzaju zestawienia i rankingi, które znacznie
pomagają w podjęciu decyzji. Podsyłam Wam dziś linki do dwóch zestawień, które na pewno
okażą się pomocne. Raz, że macie tam dokładnie opisane, czym kierować się podczas
zakupu pralki, a dwa — znajdziecie wszystkie polecane modele.
●

Ranking pralek

●

Ranking pralko-suszarek

Oba wymienione rankingi są na bieżąco uaktualniane, nie musicie się więc obawiać, że
zawarte w nich dane już dawno są “nie na czasie”.

Myślę, że te kilka rad, jak dbać o pralkę, pomogą w utrzymaniu sprzętu w jak najlepszym
stanie przez kilka, a może nawet kilkanaście lat (moja ostatnia pralka służyła nam przez 11).
A może macie swoje sprawdzone sposoby, jak dbać o pralkę? Jeśli tak, to koniecznie
podzielcie się nimi w komentarzach.
* Wpis powstał we współpracy z serwisem VideoTesty.pl

