
To już ostatni mój komunikat do Was w tym roku szkolnym.  

• Dziękuję Wam za rzetelne przygotowywanie się do zajęć, aktywność oraz dużo ciepła, które 

wprowadzało całą klasę w pogodny nastrój. Dziękuję za wszystko co robiliście. Cieszę się, że 

mogłam z Wami pracować w szkole i trochę w domu. Gratuluje wam dobrych wyników na 

świadectwie. Życzę…udanego wypoczynku.  Zasłużyliście na długie wakacje.  

A teraz jeszcze kilka rad wakacyjnych: 

Temat: Konserwacja i zabezpieczanie sprzętu AGD 

1. Pralka- dbaj o szczegóły i używaj z umiarem 

Pralki (podobnie jak zmywarki) to sprzęty, które najczęściej narażamy na zbyt 

duże obciążenie pracą. Nierzadko „planujemy” im weekendowe, całodzienne maratony – o ile 

ciągła praca sama w sobie, nawet długi czas raz po razie nie zaszkodzi nowoczesnym sprzętom, 

to przeładowanie bębna może wpłynąć na uszkodzenia łożysk pralki. Co więcej, przyczynia się 

to do zwiększenia poboru prądu i wody. Cykl prania „radzi sobie” wtedy z zabrudzeniami mniej 

skutecznie, a tkaniny znacznie bardziej się gniotą. JJeśli zależy nam na ciągłej i niezawodnej 

pracy pralki, powinniśmy ją czyścić nie tylko z zewnątrz,  ale również jej wnętrze, aby długo i 

skutecznie służyła nam przez lata. Czyste urządzenie to czyste pranie, brak nieprzyjemnych 

zapachów z wnętrza oraz wydłużenie żywotności samego produktu. Czyszczenie pralki 

wykonuje się poprzez włączenie pralki na pusto (bez wsadu) z wykorzystaniem specjalistycznych 

środków do czyszczenia, włączając dedykowany program samoczyszczenia. 

Dobry sposób na usunięcie zanieczyszczeń z pralki to ustawić ją na pełen cykl prania przy wysokiej 

temperaturze, bez środka piorącego. 

Nie zapominajmy także o regularnym czyszczeniu filtra pompy, informacje o nim znajdziemy w 

instrukcji każdego urządzenia. Jego zatkanie może skutkować problemami z odpływem wody i 

niemożliwością uruchomienia cyklu prania  

2. Zmywarki – właściwe układaj  naczynia 

 

Przy korzystaniu ze zmywarek często popełniamy ten sam błąd – niewłaściwie układamy w niej 

naczynia. Resztki jedzenia na talerzach czy zacieki na szklankach nie mogą zostać odpowiednio 

usunięte z prostej przyczyny – woda nie ma do nich dostępu, jeśli naczynia są zbyt ciasno ustawione i 

stykają się ze sobą. Przed załadowaniem zmywarki należy nie tylko pozbyć się dużych cząstek 



jedzenia z naczyń, ale też pamiętać o kilku zasadach, które zagwarantują poprawną, a przez to 

bezpieczną, pracę urządzenia: 

• duże i mocno zabrudzone naczynia najlepiej ułożyć w dolnym koszu, tam strumień wody jest 

znacznie silniejszy; 

• większe naczynia układamy w tylnej części zmywarki, z kolei małe z przodu; 

• nie powinniśmy przeładować zmywarki – gdy jest w niej zbyt dużo naczyń, mogą pozostać 

zabrudzone nawet po skończonym cyklu. Optymalna ilość naczyń w zmywarce sprawia, że 

woda jest w stanie dotrzeć w każdy jej zakamarek, co uwydatnia wydajność urządzenia.  

Nie można zapominać o regularnym czyszczeniu zmywarki. To przychodzi nam do głowy zazwyczaj 

wtedy, kiedy sprzęt zaczyna niepoprawnie funkcjonować.  Kluczowe w dbaniu o sprawność zmywarki 

jest systematyczne czyszczenie filtrów i ramion spryskujących. Dysze mogą się zapchać np. pestką z 

cytryny, a wówczas jakość domywania znacznie się obniża. Pomocne jest nastawianie raz w miesiącu 

programu samoczyszczenia, najlepiej z wykorzystaniem specjalistycznego środka odkamieniającego.  

3. Piekarnik i kuchenka – zadbaj o wnętrze 

Raczej mało kto lubi zmagać się z brudnym piekarnikiem – ciężko domyć tłuste zabrudzenia, 

zalegające w jego zakamarkach. Natomiast regularne czyszczenie komory piekarnika i dbanie o jego 

dobrą „kondycję” jest niezmiernie ważne dla naszego zdrowia oraz żywotności sprzętu. Ślady po 

przypaleniach i bakterie zbierające się w środku urządzenia mogą wpływać na jakość 

przygotowywanego wewnątrz jedzenia. Ponownie rozgrzewane przypalenia oraz brak troski o dalsze 

ubytki przyśpieszy proces niszczenia sprzętu. Z pomocą w walce z uporczywymi zabrudzeniami 

przychodzą piekarniki wyposażone w funkcje samoczyszczące. Działanie pary uwalnianej podczas 

specjalnego niskotemperaturowego cyklu czyszczenia pozwala na łatwe usunięcie zanieczyszczeń 

oraz resztek potraw. 

Na dno zimnego piekarnika należy wlać 200 ml wody pitnej i uruchomić dedykowany program 

czyszczenia trwający 35 minut w temperaturze 90°C. Cząsteczki pary wodnej dostają się między 

ścianki piekarnika, docierając do brudu i rozmiękczając go. Ułatwiają usuwanie zabrudzeń za pomocą 

gąbki lub ściereczki. Dzięki krótkiemu czasowi czyszczenia oraz niskiemu zużyciu energii elektrycznej 

proces czyszczenia można włączać praktycznie po każdym użyciu piekarnika. Do usuwania trudnych i 

zapieczonych zabrudzeń należy stosować specjalistyczne środki do czyszczenia wnętrza piekarnika 

dostępne na rynku. To rozwiązanie, które zdecydowanie oszczędzi nasz czas i pozwoli z piekarnika 

korzystać częściej i natychmiast.  

To tyle rad na wakacje….no może jeszcze jedna.  

Pamiętajcie, żeby nie zachorować trzeba często myć ręce mydłem i ciepłą 

wodą. Mam nadzieję, że koronawirus do nas już nie wróci i spotkamy się 

normalnie we wrześniu. Do zobaczenia! 

M. Szerszeń 


