
 

 

SKŁADANA PRALKA 
XPB30-F2 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 



 

 

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
Aby właściwie używać tego urządzenia i zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom związanym z uszkodzeniem 

towaru, należy przeczytać i stosować się do treści zawartych w tej instrukcji. 

 

 
Czynność 

zabroniona 
 

Czynność, którą należy 

wykonać  
UWAGA 

 

Niewykonanie tej czynności może 

spowodować utratę produktu i 

mienia. 

 

 Proces prania: Przenośnej składanej pralki nie wolno używać do czyszczenia odzieży zabrudzonej 

benzyną, farbami, substancjami żrącymi lub chemikaliami na bazie kwasów. 

 Instalacja: 

• Pralkę należy podłączyć do gniazda jednofazowego 220V z dwoma otworami. 

• 
Należy używać wyłącznie pasującego adaptera, nie wolno stosować zamienników wg własnego uznania, 

ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia z powodu niespójnych parametrów. 

• 
Wtyczkę znajdującą się na końcu adaptera należy włożyć do gniazda zasilania pralki. Upewnij się, że 

wtyczka jest zamocowana dokładnie i stabilnie. 

• 
Wtyczkę adaptera należy włożyć na stałe do urządzenia. Po stabilnym umieszczeniu produktu, wtyczka 

powinna bez problemu dotykać dolnej części.  

 Instalacja: 

• Nie wolno instalować urządzenia w miejscach bardzo wilgotnych, takich jak łazienka. 

• Nie wolno instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 5℃. 

 Konserwacja: 

• Zawsze używaj odpowiednich detergentów do czyszczenia. Używając detergentu zachowaj ostrożność, 

aby nie dopuścić dostania się substancji do oczu. W razie dostania się detergentu do oczu natychmiast 

przemyj je wodą. 

• Regularnie wycieraj wtyczkę suchą szmatką (nagromadzony kurz, wilgoć itp. mogą utrudniać połączenie). 

• Detergenty używane do czyszczenia pralki przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci. 

• Podczas prania nie przechylaj ani nie przenoś pralki (może to prowadzić do przecieków itp.). 

 Konserwacja: 

• Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi. Nie ciągnij wtyczki. 

• Nie przechowuj benzyny ani innych łatwopalnych płynów lub gazów w pobliżu pralki (ryzyko pożaru). 

• Nie wlewaj wody ani innych płynów do dolnej części pralki (spowoduje to uszkodzenie silnika). 

• Nie wlewaj gorącej wody (o temp. powyżej 60 ℃) bezpośrednio do pralki w celu wyprania odzieży (wysoka 

temperatura może uszkodzić urządzenie i spowodować jej odkształcenie). 

• Po zakończeniu prania wyłącz pralkę. Nie wyłączaj pralki przed zakończeniem programu (wewnątrz 

urządzenia znajduje się wentylator, który odprowadza ciepło z silnika. Jeśli odprowadzanie ciepła z pralki 

nie osiągnie przewidzianego zakresu spadku temperatury, będzie ona kontynuowała pranie, co może 

bardzo łatwo spowodować uszkodzenie silnika). Jeśli dojdzie do odcięcia prądu/wyłączenia pralki przed 

zakończeniem programu, nie uruchamiaj od razu nowego programu, ale odczekaj 10 minut i dopiero po 

tym czasie ustaw ponownie program prania. 

 Uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia 

• W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania, wyłącz pralkę i wyciągnij 

wtyczkę adaptera od prądu. 

 



 

 

 

• Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części pralki, ani nie podejmuj samodzielnych prób naprawy pralki, 

chyba że w niniejszej instrukcji określono inaczej. W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta w celu 

naprawy lub zapoznaj się z sekcją „Pytania i odpowiedzi”, aby uzyskać pomocne informacje. 

• Jeśli elastyczny przewód adaptera jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi on zostać 

wymieniony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami wskazaną przez producenta lub pracującą w 

podobnym dziale. 

• Naprawę pralki może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik. 

 

2. Dane techniczne 
 

Napięcie 

znamionowe 

Częstotliwość 

znamionowa 

Moc 

znamionowa 

Pojemność 

pralki 

Poziom 

hałasu 

Wymiary w 

trybie pracy 

Wymiary 

produktu 

złożonego 

180~240V~ 50/60Hz 40W 0.8kg ≤60dB 292×292×290mm 292×292×96mm 

3. Instrukcja instalacji 

 

– Składaną pralkę należy podłączyć we właściwy sposób, gdyż w przeciwnym razie nie będzie działać prawidłowo. 

– Stan dopływu i odpływu wody oraz połączenia elektryczne muszą być zgodne z normami określonymi w instrukcji. 

 

* Kontrola przy odbiorze 

 – Usuń karton, folie i inne materiały opakowaniowe tego urządzenia. Policz wszystkie elementy i sprawdź z listą 

zawartości opakowania. Każda pralka jest testowana przed wysłaniem, dlatego wewnątrz pralki może znajdować się 

niewielka ilość wody lub ślady po wodzie. 

 

* Wybierz miejsce instalacji 

 – Umieść pralkę z dala od źródeł ciepła oraz w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, aby uniknąć wyblaknięcia lub łuszczenia się powłoki urządzenia. 

 – Rozłóż pralkę, a następnie umieść je na stabilnej powierzchni. 

     Ostrzeżenie 

• Pralkę należy umieścić w przestrzeni otwartej. Nie umieszczaj pralki w miejscu, które może zamarzać zimą 

(min. temperatura otoczenia 5℃). 

 

* Spuść wodę 

1. Pierwsza dolna metoda drenażu: Po zapakowaniu maszyny w fabryce rura spustowa na dole jest ułożona w 

kształcie litery Z na podstawie pralki. Umieść wylot spustowy powyżej pozycji spustu, a następnie przekręć ręczny 

przełącznik spustowy znajdujący się po prawej stronie o 80 stopni. Pralka zacznie spuszczać wodę. 

 

 

 

 

 

 
UsUstaw przełącznik na pozycję 

spuszczania wody 

 

2. Druga dolna metoda drenażu: Uwolnij rurę spustową z 3 klamr mocujących, wyciągnij ją i ułóż w zagłębieniu, co 



 

umożliwi odprowadzanie liniowe. Delikatnie i powoli postaw pralkę. Kiedy nadejdzie moment spuszczania wody, 

przekręć ręczny przełącznik spustowy znajdujący się po prawej stronie o 80 stopni, a pralka zacznie spuszczać wodę. 

 

 W Wyciągnij rurę spustową i 

ustaw ją prosto. 

 

3. Trzecia metoda – drenaż górny: W celu natychmiastowego opróżnienia wnętrza pralki możesz skorzystać z opcji 

ręcznego opróżniania. Najpierw wyłącz pralkę i odłącz ją od adaptera. Podnieś uchwyt maszyny jedną ręką, a drugą 

chwyć otwór w podstawie. Przechyl górną część pralki ku dołowi i powoli wylej wodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 Używanie dolnej metody drenażu może zająć sporo czasu. Dlatego zaleca się zastosowanie górnego 

drenażu po zakończeniu dolnego drenażu, aby usunąć pozostałą wodę. 

 

*Wyjaśnienie: z powodu niewielkich wymiarów pralki mała średnica rury spustowej i powolny drenaż są normalne. 

Poczekaj cierpliwie na zakończenie procesu. 

 

* Napełnij wodą 

1. Wlej czystą wodę bezpośrednio do pojemnika pralki. Poziom wody nie może przekraczać maksymalnego 

poziomu oznaczonego literą „H”. 

 

 Wlej wodę bezpośrednio do 

pojemnika pralki. 

 Poziom wody nie może 

przekraczać maksymalnego 

poziomu oznaczonego literą 

„H”. 

 

 Ostrzeżenie 

• Nie wlewaj gorącej wody (o temp. 

powyżej 60 ℃) bezpośrednio do pralki 

w celu wyprania odzieży (wysoka 

temperatura może uszkodzić 

urządzenie i spowodować jej 

odkształcenie). 

 

 

* Podłączenie adaptera 

Napięcie i częstotliwość muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej. 

 

* Aby odłączyć pralkę, wykonaj poniższe czynności: 
 

1. Wyciągnij wtyczkę adaptera z gniazdka. 2. Odłącz adapter od pralki. 

3. Wylej wodę z pojemnika pralki. 4. Wyczyść pralkę i utrzymuj ją w czystości. 

 

 

 

 

Złap uchwyt jedną ręką Unieś podstawę 

Wylej wodę 



 

Washing 

4. Składanie przenośnej pralki 

 

* Nazwy poszczególnych elementów 

 

 Pokrywa pojemnika 

Pojemnik 

Uchwyt 

Spód pojemnika 

Składany pojemnik 

Pulsator 

Osłona pulsatora 

Przełącznik spustowy 

Podstawa 

Panel kontrolny 

 * Panel kontrolny 

Lampki programów 

 

Przełącznik dotykowy 

 

* Detergent 
 

– Funkcja: Skutecznie zmniejsza przyczepność między plamami a ubraniem oraz poprawia efekt prania. 

– Dobór detergentu: Zaleca się stosowanie dostępnego w handlu nisko-pieniącego lub niepieniącego się mydła 

w proszku. 

– Dodawanie detergentu: Detergent należy wlać bezpośrednio do komory piorącej. 

 

* Pranie ubrań 

– Urządzenie jest przeznaczone do prania małych części garderoby (waga poniżej 0,3 kg), takich jak: bielizna, 

skarpety itp. 

– Urządzenie nie jest przeznaczone do prania dużych części odzieży (waga powyżej 0,3 kg). Programy 

ochronne zainstalowane w pralce uniemożliwiają pranie dużych części garderoby. 

– Pralka jest urządzeniem o jednej funkcji (piorącej), dlatego po zakończeniu prania należy ręcznie wyjąć odzież, 

wyżymać ją i rozwiesić lub włożyć do suszarki w celu wysuszenia. 

 

5. Zawartość opakowania 

 

Składana pralka –––––– 1szt. 

Adapter –––––––––––– 1 szt. 

Instrukcja obsługi –––– 1 szt. 

Torba materiałowa ––– 1szt. 

 

6. Przygotowanie i wkładanie ubrań 

 

*Przygotowanie ubrań 

– Aby uniknąć zatkania rury odpływowej, co niekorzystnie wpływa na działanie urządzenia, przed włożeniem 

ubrań do pralki należy usunąć zewnętrzny brud i zbędne elementy z wewnętrznej i zewnętrznej części odzieży. 

 



 

* Wkładanie ubrań do pralki 

– W celu zapewnienia lepszego efektu prania rozwiń odzież przed włożeniem do pralki. 

 

 

7. Rozkładanie i składanie pralki 

 

* Rozkładanie pralki 

Najpierw zdejmij pokrywę pojemnika, po czym podnieś uchwyt jedną ręką, a drugą ręką naciśnij dno pojemnika 

(nie naciskaj ręką koła, ponieważ może to spowodować jego deformację). Następnie mocno podnieś za uchwyt i 

stopniowo rozłóż składany pojemnik pralki. 

 

    

  

 

 

Złożona 

pralka 

 1. Zdejmij 

pokrywę. 

 2. Podnieś uchwyt  

jedną ręką. 

3. Naciśnij dno pojemnika 

drugą ręką, a dłonią trzymającą 

uchwyt pociągnij go w górę. 

 3. Zakończenie procesu 

następuje w momencie 

całkowitego rozłożenia 

pojemnika. 

 

* Składanie pralki 

Najpierw zdejmij pokrywę pojemnika, obiema dłońmi przytrzymaj górną ramę pralki, następnie naciskaj, 

stopniowo składając pojemnik. Na koniec załóż pokrywę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ułóż obie 

dłonie na ramie 

pralki. 

 

 2. Jeśli nie można docisnąć składanego pojemnika, należy 

docisnąć jego krawędź do wewnątrz i ku dołowi, aby upewnić się, 

że pojemnik jest właściwie przymocowany. 

 Po złożeniu pojemnika załóż 

pokrywę i zakończ proces 

składania. 

 

Rozkładanie i składanie pojemnika drenażowego 

 

 

Rozkładanie pojemnika 

drenażowego 

Chwyć dłońmi dolne i górne uchwyty, 

następnie mocno dociśnij do środka, 

aż klamra znajdzie się na miejscu i 

puść. 

 

Składanie pojemnika drenażowego 

Naciśnij górną część pojemnika 

obiema dłońmi. Po zwolnieniu klamr, 

górna część pojemnika automatycznie 

zsunie się w dół. Pojemnik jest złożony 

 

 

 

 

 

 



 

8. Dodawanie detergentu 
 

* wstępne przygotowanie ubrań 

Detergent należy wsypać bezpośrednio do pojemnika pralki. Ilość detergentu zależy od ilości pranej odzieży. 
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• Nie używaj silnych detergentów kwasowych ani zasadowych, ponieważ mogą one powodować korozję 

pralki. Używaj detergentu rozpuszczalnego w wodzie, aby nie doszło do zatkania rury spustowej. 

 

• Używaj nisko-pieniącego się lub niepieniącego się detergentu, aby uniknąć powstania nadmiaru i 

wypłynięcia piany, ponieważ może to negatywnie wpływać na efekt prania. 

 

9. Wybór programu 

W pralce istnieje możliwość wyboru trzech programów: 5, 10, 15. Cyfry 5, 10 i 15 oznaczają czas prania, 

odpowiednio 5, 10 i 15 minut. W każdym programie po zakończeniu procesu prania zachodzi też proces 

chłodzenia trwający 3 minuty, w związku z czym czas trwania każdego programu jest o 3 minuty dłuższy niż czas 

oznaczenia.  

Program należy dobrać uwzględniając ilość odzieży i stopień jej zabrudzenia. 

 

* Konfiguracja programu krok po kroku  

Dotknięcie przycisku jeden raz spowoduje włączenie pierwszego programu „5”. Ponowne dotknięcie przycisku 

uruchomi drugi program „10”. Kolejne dotknięcie uruchomi program „15”. Kolejne dotknięcie przycisku uruchomi 

program „5”, i tak dalej. Po wybraniu pożądanego programu urządzenie zacznie pracować w ustawionym trybie, o 

ile w ciągu trzech sekund nie zostanie wykonana żadna czynność. Po zakończeniu prania wentylator pracuje 

jeszcze przez 3 minuty, po czym lampki programu świecą jeszcze przez 5 sekund, rozlega się trzykrotny sygnał 

dźwiękowa, a na koniec gasną lampki kontrolne. Oznacza to, że program został zakończony. 

 

       Ostrzeżenie 

• Nie wyłączaj pralki przed zakończeniem programu (wewnątrz urządzenia znajduje się wentylator, który 

odprowadza ciepło z silnika. Jeśli odprowadzanie ciepła z pralki nie osiągnie przewidzianego zakresu spadku 

temperatury, będzie ona kontynuowała pranie, co może bardzo łatwo spowodować uszkodzenie silnika).  

• Jeśli dojdzie do odcięcia prądu/wyłączenia pralki przed zakończeniem programu, nie uruchamiaj od razu nowego 

programu, ale odczekaj 10 minut w trybie czuwania i dopiero po tym czasie ustaw ponownie program prania. 

 

 

10. Pranie odzieży krok po kroku 

1. Włóż odzież do pojemnika pralki, a następnie wsyp odpowiednią ilość detergentu. 

2. Wlej odpowiednią ilość wody (woda może całkowicie zakryć ubranie, najlepiej, aby jej poziom kończył się około 

3-5 cm powyżej ubrań). 

3. Naciśnij „Pranie” („Washing”) przez 1 sekundę i przełączyć na żądany program (kieruj się dźwiękiem „di”). Jeśli 

w ciągu 3 sek. od wybrania programu nie zostanie wykonana żadna czynność, pralka przejdzie do jego realizacji. 

4. Po zakończeniu programu lampka sygnalizacyjna programu będzie migać przez 5 sekund i jednocześnie 

emitować sygnał dźwiękowy przez 3 sekundy. Po 5 sekundach lampka sygnalizacyjna zgaśnie, a program 



 

zostanie zakończony. 

5. Wyjmij pranie. 

6. Odłącz adapter od pralki i gniazdka. 

7. Wybierz metodę usunięcia wody z pralki. 

8. Wytrzyj pralkę. 

 

. 11. Czyszczenie i konserwacja 

* Po praniu 

– Po zakończeniu programu piorącego opróżnij pralkę z brudnej wody – pozostawienie wody w 

pralce przez dłuższy czas spowoduje stęchnięcie. 

 

* Konieczne czynności 

– Wytrzyj pralkę i złóż ją zgodnie z instrukcją podaną wcześniej, następnie przykryj pokrywą. Włóż 

złożony produkt i adapter do załączonej torby z materiału. 

 

 

 Ostrzeżenie • Przed czyszczeniem części pralki zawsze upewnij się, że adapter jest odłączony od prądu i od 

urządzenia. 

 

12. Pytania i odpowiedzi 

 

Jeśli masz jakieś pytania lub podejrzewasz, że pralka zepsuła się podczas użytkowania, sprawdź najpierw poniższą listę. 

Podane w niej informacje zawierają odpowiedzi na możliwe problemy i oferują możliwe rozwiązanie. Zadzwoń na infolinię 

obsługi posprzedażowej, jeśli nie znalazłeś rozwiązania problemu. Nie demontuj pralki samodzielnie. 

 

Problem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Lampki kontrolne palą się 

jednocześnie 

Zbyt duża ilość prania 
Zmniejsz ilość pranej odzieży, odczekaj 

chwilę i ponownie wybierz program. 

Ubrania są mocno splątane 
Rozplącz ubrania ręcznie, odczekaj chwilę i 

ponownie wybierz program. 

Brak reakcji na dotknięcie 

przycisku 

Utrata wrażliwości na 

dotknięcie 

Odłącz pralkę od prądu, po chwili podłącz ją 

ponownie i dotknij przycisku, by wybrać 

program. 

Pozostałości wody po  

drenażu 
Niepełny drenaż 

Opróżnij pralkę metodą górnego drenażu. Jeśli 

nie zauważysz wypływającej wody, wytrzyj 

urządzenie suchą ścierką. 



 

W trakcie mycia na górnej 

krawędzi pralki pojawiają 

się krople wody 

Zbyt wysoki poziom  

wody 

Zmniejsz ilość wody do właściwego poziomu i 

upewnij się, że w trakcie prania woda nie 

wypływa ze szczeliny krawędziowej na górze. 

Nagłe wyłącznie prądu  

podczas prania 

Słaby kontakt pomiędzy 

adapterem a podstawą  

pralki 

Pamiętaj o wyłączeniu zasilania po 

zakończeniu programu piorącego. Jeśli 

program nie zostanie zakończony, wyłącz 

zasilanie z wyprzedzeniem (wewnątrz 

urządzenia znajduje się wentylator, który 

odprowadza ciepło z silnika; jeśli 

odprowadzanie ciepła z pralki nie osiągnie 

przewidzianego zakresu spadku temperatury, 

będzie ona kontynuowała pranie, co może 

bardzo łatwo spowodować uszkodzenie 

silnika). 

Hałas podczas  

prania 

Dźwięk wewnątrz  

urządzenia 

Jeśli zasilanie zostanie odłączone z 

wyprzedzeniem, a program nie zostanie 

zakończony, nie należy natychmiast włączać 

nowego programu prania. Przed następnym 

praniem należy odczekać 10 minut. 

 

Standardy produktu 

 

  

Typ: 

XPB30-F1    XPB30-F1M    XPB30-F1H    XPB30-F1Z   XPB30-F1S 

XPB30-F2    XPB30-F2M    XPB30-F2H    XPB30-F2Z   XPB30-F2S 

 

 

Przeczytaj tę instrukcję przed rozpoczęciem pracy z urządzaniem. 

Firma zastrzega sobie prawo do interpretacji tej instrukcji. 

Wygląd produktu: wygląd fizycznego produktu odpowiada standardowi. 

Przechowuj produkt zgodnie z instrukcją 

Powiadomienia o aktualizacji technicznej lub aktualizacji oprogramowania nie są wysyłane. 

 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer:Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa  

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 
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