
БУКЛЕТ З ПОРАДАМИ 
ТА ПІДКАЗКАМИ ЩОДО 
БЕЗДОГАННОГО ПРАННЯ



Всі, принаймні один раз, потрапляли в 
такі ситуації, коли предмет одягу було 
зіпсовано через неправильно обрану 

програму прання, або стійку пляму 
не було випрано, або просто було 

використано неправильні продукти.
Ми сподіваємось, 

що цей буклет
 допоможе уникнути 
таких ситуацій знову.

Цей буклет містить поради, підказки 
та ідеї щодо якнайкращого догляду 
за вашими речами, використання 
пральної машини максимально 
ефективно та підтримання одягу 
у бездоганному стані протягом 
тривалого часу.

Чистий одяг та речі є важливою 
частиною нашого життя, так чому б 
не витратити трохи більше часу і не 

зробити це більш ефективно?
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ПЕРЕД ПРАННЯМ1.

1. ПЕРЕД ПРАННЯМ

УВАЖНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ КОЖНУ РІЧ 
Якщо у вашому одязі є шви, які розходяться, або ґудзики, які можуть відірватися під час 
прання, то спершу слід вирішити ці проблеми, перш ніж покласти речі в пральну машину. 
Таким чином, вам не доведеться зашивати великі дірки або замінювати ґудзики.

ВИЙМІТЬ ВСЕ З КИШЕНЬ 
Спорожнення кишень одягу, особливо штанів та курток, є одним із кроків, про який ми 
ніколи не повинні забувати. Часто - насправді дуже часто! - банкноти, монети (які можуть 
спричинити проблеми, якщо вони застрягли в пральній машині), паперові хустинки 
та папірці можуть потрапити у пральну машину, а протягом циклу прання вони часто 
розпадаються, забруднюючи весь інший одяг.

ВИВЕРНІТЬ ДЖИНСИ НАВИВОРІТ ТА ЗАСТЕБНІТЬ ВСІ БЛИСКАВКИ 
Якщо перед пранням ми забуваємо вивернути джинси навиворіт то, скоріш за все, їх колір 
вимиється, створюючи непривабливі тьмяні смуги. Блискавки мають бути застібнутими, 
щоб захистити їх від ушкоджень.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ НА ЕТИКЕТКАХ 
Зібрати всі брудні речі та покласти їх в пральну машину, не розділяючи різні 
тканини та кольори, може бути дуже заманливо. Але це може мати катастрофічні 
наслідки. Деякі речі можуть сісти, інші розтягнутися або повністю зіпсуватися.  
Тому, перш ніж запускати прання, завжди слід читати інформацію на етикетках та 
дивитися:
• чи є річ придатною для машинного прання
• максимальна температура прання
• необхідний тип прання
• чи може річ витримати цикл віджиму

РОЗДІЛЯЙТЕ РЕЧІ ЗА КОЛЬОРОМ 
Коли ми впевнилися, що одяг можна прати в машині, та розділили його відповідно 
до вказівок на етикетках та інструкцій щодо прання, необхідно відсортувати одяг 
за кольором. Випадково може трапитись так, що «червона шкарпетка» потрапляє 
у машинку разом із білою білизною та перетворює всі ваші білі сорочки у рожеві. 
Дуже  легко перетворити білий одяг на сірий, якщо прати його з кольоровим одягом.  
Тому важливо розділити речі для прання на:
• кольорові: подібні відтінки кольору, роздільне прання, низька температура
• чорні: чорні або дуже темні, майже чорний одяг, низька температура, роздільне прання.
• білі: виключно білий одяг
• одяг світлих відтінків: одяг світлих відтінків, який ви вже прали та знаєте, що кольори не 

вимиваються.
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РОЗДІЛЯЙТЕ РЕЧІ ВІДПОВІДНО ДО ТИПУ ТКАНИНИ 
Звичайно, ми не можемо прати вовну з бавовною. Якщо ми це зробимо, наші 
найулюбленіші светри неминуче стануть сплутаним та непридатними для  одягання. 
Всі сучасні пральні машини дозволяють встановлювати різні програми, в залежності від 
тканини одягу, який ми хочемо прати. Важливо читати етикетки, щоб правильно обрати 
програму прання та зрозуміти, який одяг можна прати разом.

ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК АБО РІДКИЙ ЗАСІБ 
Багато хто з нас використовує один і той же пральний порошок або рідину для всіх видів речей.  
Важливо знати, що:
• для кожного типу прання, пральний порошок або рідину необхідно дозувати у 

відповідності з вказівками на упаковці або в інструкції з експлуатації, що постачається з 
пральною машиною;

• бажано обирати пральний порошок або рідину в залежності від одягу, який буде пратися 
та його кольору: краще використовувати пральний порошок для більш стійких плям, 
білого та світлого одягу, а рідину - для кольорових, темних, а також більш делікатних 
речей;

• важливо враховувати жорсткість води при дозуванні;
• відбілювач слід використовувати, лише у тому разі, якщо на етикетці є відповідні вказівки.

ТЕМПЕРАТУРА 
Немає потреби прати все при 90 °, з сучасними технологіями прання білизни при 30-40 ° 
є достатнім, щоб ефективно випрати одяг, а також видалити плями. Вибір температури 
є дуже важливим для прання не тільки тому, що це дозволяє нам заощадити на оплаті 
рахунка за електроенергію, а також тому, що правильна температура допоможе 
добре доглядати за нашими речами. Постійне прання одягу, навіть виробленого із міцних 
тканин, при високій температурі може призвести до його погіршення у довгостроковій 
перспективі. Тому перевірте температуру, рекомендовану для кожного типу прання в 
інструкції до пральної машини; так ви уникатимете марних витрат.
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Іноді ми можемо зіткнутися з нетиповими плямами, які не легко 
видалити стандартним пранням. Якщо ми знаємо, з яким типом плям 
та з якою тканиною ми маємо справу, ми можемо уникнути цієї 
проблеми. 

Видалення найбільш стійких плям з різних типів тканини
Нижче наведено деякі загальні приклади плям, які можна знайти на різних типах одягу, 
та серією підказок для видалення цих плям перед пранням.

Звичайні плями
АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ 
Їх слід негайно промокнути сухою ганчіркою та випрати одяг в холодній воді, додаючи 
порошок, спеціально призначений для делікатного прання. Плями від вина потребують 
більше уваги:   плями слід обробити розчином води та спеціальним засобом для видалення 
плям.

КАВА 
Якщо можна, одразу виперіть пляму  милом та гарячою водою. Якщо пляма вже встигла 
засохнути, вам може допомогти суміш гліцерину, аміаку та спирту.

ВЕРШКОВЕ МАСЛО 
Вершкове масло - це сильно насичений жир, тому для видалення жирних плям необхідно 
докласти зусиль. Спочатку видаліть будь-які залишки, потім залийте пляму рідким миючим 
засобом і обережно потріть м’якою щіточкою.

ЧАЙ 
Традиційно чай можна видалити оцтом та лимонним соком, який слід залишити на 
плямі приблизно на одну годину, після чого одяг слід випрати у звичайний спосіб. Як і з 
кавою, гліцерин може бути корисною альтернативою.

МАСТИЛО 
Плями від мастильних речовин це плями, яких всі бояться найбільше, але насправді їх не 
дуже важко видалити. Одним з найефективніших рішень є очищення тканини рідким 
милом або, у випадку дуже стійкої плями, нанести на пляму пасту з суміші соди та води 
в рівних частинах та потерти пляму. Одяг слід випрати у пральній машині звичайним 
способом.

КРОВ 
Кров є однією з найбільш важких плям для видалення. Необхідно покласти одяг в ємність 
з холодною солоною водою та залишити щонайменше на годину. Для більш стійких 
плям спробуйте виготовити пасту з рівних частин кукурудзяного крохмалю та холодної 
води, потім протріть пляму протягом кількох хвилин. Потім виперіть одяг у пральній машині 
звичайним способом.

ЧИСТОТА РЕЧЕЙ2.

2. ЧИСТОТА РЕЧЕЙ
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ЯЙЦЕ 
У цьому випадку холодна вода є обов’язковою: замочіть одяг приблизно на одну 
годину перед машинним пранням. Якщо цього недостатньо для видалення плями, 
альтернативою є використання пероксиду водню, розбавленого водою, який слід 
нанести безпосередньо на пляму та протерти перед тим, як випрати одяг у пральній 
машині звичайним способом.

ОЛІЙНІ ПЛЯМИ 
Олійні плями завжди необхідно попередньо обробляти миючою рідиною. Будь-які 
плями від червоного вина слід якнайшвидше обробляти газованою водою.

ЧОРНИЛА 
Виверніть одяг і протріть зворотну сторону плями концентрованим розчином прального 
засобу та метилового спирту, розмістивши під нею кухонний папір.

ШОКОЛАД 
Щоб видалити шоколад, візьміть чайну ложку мила, перемішану з чашкою води, 
нанесіть на пляму, залиште на півгодини, а потім виперіть одяг. Це пом’якшить пляму 
так, щоб вона розчинилася під час прання.

ПІТ 
Попередньо обробіть пляму рідким пральним засобом і добре потріть.

ТОМАТНИЙ СОУС 
Одним із домашніх засобів для видалення такої плями, є кип’ячений лимонний сік із 
сіллю, яким слід обробити пляму перед пранням.

ІРЖА 
Традиційний спосіб - закип’ятити трохи лимонного соку, додати трошки солі, потерти 
цим розчином пляму перед пранням одягу.

ЖУВАЛЬНА ГУМКА 
Покладіть одяг у морозильну камеру, щоб жувальна гумка затверділа, після чого зніміть 
гумку ножем. Потім виперіть одяг у пральній машині звичайним способом.

КИСЛІ ФРУКТИ 
Ось порада – використайте суміш холодної води з додаванням гліцерину, яку необхідно 
наносити безпосередньо на пляму. Залиште щонайменше на годину, а потім виперіть 
одяг у пральній машині звичайним способом.

ГУБНА ПОМАДА 
Налийте кілька крапель спирту на вату і міцно притисніть до плями, не тріть.

ВІСК ВІД СВІЧКИ 
Зачекайте, поки віск охолоне і застигне. Потім зішкребіть його ножем. Після чого 
покладіть одяг між двома листами кухонного паперу (один під і один над плямою) 
і нагрійте ділянку праскою, щоб залишок воску перейшов на папір за допомогою 
нагрівання.

2. ЧИСТОТА РЕЧЕЙ



Дитячі плями
У дітей ніколи не виникає труднощів у пошуку нових способів веселощів і забруднення, 
деякі з яких важко уявити! Ось деякі з найпоширеніших дитячих плям (але це не означає, 
що їх не можна знайти на одязі дорослих!)

МОРОЗИВО 
Коли пляма ще свіжа, використовуйте невелику порцію  мила. Більш стійкі, сухі плями 
спочатку слід пом’якшити у воді з борною кислотою.

ВІНІЛОВИЙ КЛЕЙ 
Покрийте пляму господарським милом, не натираючи, залиште для замочування в 
холодній воді. Потім виперіть у пральній машині.

ФРУКТОВИЙ СІК 
Є різні рішення для видалення плям від фруктового соку; одне з них – натерти пляму 
лимонним соком. Інший варіант - попередньо обробити пляму газованою водою 
або білим оцтом. Якщо пляма є стійкою або дуже старою, бажано використовувати 
гліцерин, який слід залишити приблизно на 20 хвилин, потім промити теплою водою і 
нарешті випрати в пральній машині звичайним способом.

СЕЧА 
Якщо пляма свіжа, замочіть одяг в воді з господарським милом та харчовою содою, а 
потім виперіть в пральній машині звичайним способом. Або ж, пляму можна обробити 
кількома краплями перекису водню або аміаку, розчиненими у воді.

ТРАВА 
Плями від трави слід виводити білим оцтом, залишити приблизно на одну годину, а 
потім випрати в пральній машині.

ФЛОМАСТЕР 
Розчиніть крохмаль у холодній воді, нанесіть розчин на пляму, залишіть до висихання, 
потім добре очистьте, щоб видалити залишки перед пранням одягу в пральній машині.

2. ЧИСТОТА РЕЧЕЙ7
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Взуття
Скільки пар черевиків у вашому гардеробі? І скільки з них завжди виглядає так добре, як 
нові та знаходяться у відмінному стані? Нижче наведено кілька порад щодо регулярного 
очищення взуття, щоб забезпечити їх ідеальний стан.

ВЗУТТЯ З ТКАНИНИ 
Взуття з тканин, безсумнівно, простіше доглядати, ніж взуття з інших матеріалів, оскільки 
їх можна легко випрати у пральній машині або вручну. Якщо взуття має шнурки, їх 
слід завжди знімати перед пранням і прати окремо. Потім взуття необхідно випрати у 
холодній воді з милом і пом’якшувачем тканини. Щоб зберегти форму, після прання 
покладіть всередину взуття газети до його висихання.

Збереження білого білим
Як ми можемо підтримувати білі речі білими? Ось кілька порад щодо видалення плям і 
відновлення кольору білого одягу. Пам’ятайте, що використання відбілювача не завжди 
є гарною ідеєю, бо в довгостроковій перспективі він перетворить білі речі на сірі та 
зруйнує тканину.

ШТОРИ 
Штори іноді можуть бути просочені димом та жиром. У цьому випадку доцільно 
використовувати більш інтенсивний цикл попереднього прання, щоб штори виглядали 
яскравіше та стали більш чистими.

СКАТЕРТИНИ 
Завжди бажано попередньо випрати скатертини з відбілювачем.

2. ЧИСТОТА РЕЧЕЙ

Дитяча білизна
Шкіра немовлят набагато ніжніша, ніж у дорослих, тому важливо дотримуватися 
особливої   уваги під час прання дитячого одягу.

Чого уникати і що використовувати 
Оскільки шкіра дитини дуже чутлива, потрібно приділяти особливу увагу вибору 
пральних порошків, рідин та добавок, які використовуються для прання дитячих речей. 
Для ароматичного ефекту ви можете додати кілька крапель лавандової олії або ваш 
улюблений натуральний аромат для прання. Звичайно, завжди гарна ідея прати дитячі 
речі окремо від одягу дорослих. Після прання не сушіть дитячий одяг на вулиці, коли рух 
транспорту інтенсивний, щоб уникнути забруднення чи утворення тонкого шару пилу.

ТИПОВІ ПЛЯМИ НА ДИТЯЧИХ РЕЧАХ 
Плями від сечі, фекалій та харчові плями завжди рекомендується попередньо випрати, 
а потім прати у пральній машині. Замочування в теплій воді з сумішшю господарського 
мила та харчової соди протягом декількох годин може покращити результат.



9

Очевидно, що після прання одяг потрібно висушити.
Але чи ми впевнені, що ми використовуємо час сушіння 
максимально ефективно та отримуємо найкращий результат?
Ми пропонуємо найбільш часто використовувані методи сушіння 
різних видів тканин та одягу найбільш ефективним способом. І ви 
можете навчитися деяким хитрощам, щоб прасувати менше.

ПРАВИЛЬНО РОЗВІШУЙТЕ ОДЯГ, ЩОБ ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ 
СКЛАДОК 
Правильно розвішуйте випрані речі, щоб мінімізувати час висихання, але, перш за все, 
щоб уникнути необхідності прасувати одяг, як тільки він висохне (якщо тканини придатні 
для прасування), тобто розвішуйте одяг таким чином, щоб запобігти утворенню складок. 
Спробуйте уникати розвішування одягу на мотузку для білизни, оскільки це неминуче 
залишить складки, наприклад від прищепок.

РОЗВІШУЙТЕ БІЛИЗНУ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПРАННЯ 
Ще одне підказка – відразу розвішуйте одяг на стійку або мотузку, як тільки завершиться 
цикл прання, різко струснувши одяг перед цим. Це дає змогу речам висохнути легше 
та запобігає утворенню додаткових складок, порівняно з тим, якщо речі залишаються в 
пральній машині занадто довго.

ЦИКЛИ ВІДЖИМУ 
Якщо у вас найсучасніша пральна машина, яка дає вам змогу вибрати кількість обертань 
у програмі, виберіть невелику кількість, щоб уникнути зайвих складок.

ПРИЩЕПКИ ДЛЯ ОДЯГУ 
Пластикові прищепки для одягу кращі ніж дерев’яні, оскільки останні іноді можуть залишити 
кольорові плями на одязі. Важливо також помістити їх на одяг у тому місці, де будь-яка 
відмітка, яку вони можуть залишити, не буде помітна.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ СУШИЛЬНУ МАШИНУ 
Не всім відомо, що, правильно використовуючи сушильну машину, ви можете не тільки 
скоротити необхідність прасування, але й отримати більш гігієнічний ефект після прання. 
Зокрема, простирадла, рушники та халати після сушильної машини стають м’якими 
наче нові. Якщо ви оберете налаштування «під прасування» для програми сушіння, одяг 
матиме ідеальний рівень вологості для легкого прасування.  Переконання, що сушарки 
руйнують тканини і споживають велику кількість електроенергії не відповідають дійсності. 
Сучасні сушильні машини мають цикли, призначені для задоволення різних потреб, та 
сушать одяг за помірних температур, доглядають за одягом та зберігають кошти.

СМУГА ВІД МОТУЗКИ ДЛЯ БІЛИЗНИ 
Іноді мотузка для білизни може залишити видиму смугу на одязі , який сушився. Підкладена 
тканина між одягом, який сушиться, та мотузкою, може запобігти цьому.

3. ЯК ПОЛЕГШИТИ ПРАСУВАННЯ

ЯК ПОЛЕГШИТИ ПРАСУВАННЯ3.
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ВОВНЯНИЙ ОДЯГ 
Якщо можливо, не вішайте виправний одяг з вовни. Його слід сушити у горизонтальному 
положенні, щоб запобігти втраті форми. Якщо вовняний одяг було випрано вручну, його 
можна завернути у рушник для поглинання зайвої вологи.

КОЛЬОРОВИЙ ОДЯГ 
Кольоровий одяг дуже чутливий до сонячного світла і якщо його залишити під прямими 
сонячними променями, він може вицвісти, а також пофарбувати мотузку або стійку для 
сушіння. Кольоровий одяг необхідно сушити навиворіт та залишати на прямому сонячному 
світлі лише на той час, який необхідний для висихання.

СПІДНИЦІ 
Спідниці слід підвішувати за пояс. Оскільки вони часто виготовляються з синтетичних або 
змішаних тканин, у цьому випадку їх не доведеться прасувати та вони будуть набагато 
легше сушитися.

ПРОСТИРАДЛА 
Простирадла звичай сушаться найдовше. Щоб легко та швидко висушити простирадло, 
закріпіть його двома паралельними лініями на мотузці за два протилежні краї, 
використовуючи велику кількість прищепок, створюючи свого роду мішок. Також ви можете 
повісити простирадло на вулиці, але перевірте, щоб воно висіло не занадто низько. Його 
можна закріпити на мотузці за один край без складання за допомогою великої кількості 
прищепок.

ШТОРИ 
Штори виготовляються з різних тканин і це гарна ідея повісити їх відразу на вікно, поки вони 
ще вологі. Штори можна відпарити праскою, щоб не було складок.

ДИВАННІ ПОКРИВАЛА 
Важливо, щоб покривала для диванів зберігали форму. Щоб переконатися, що вони не 
втратять форму, покладіть їх назад на диванні подушки, коли вони все ще трохи вологі, 
щоб вони ідеально повторювали форму дивана.

ОДЯГ ВИПРАНИЙ ВРУЧНУ 
Одна з проблем, з якими ми часто стикаємося перучи вручну, полягає в тому, щоб 
видалити зайву воду. Встановлення програми пральної машини для виконання циклу 
віджиму може допомогти (якщо це дозволяється для одягу). Або ж, накрийте сушарку 
сухим білим рушником та розкладіть най ній одяг, щоб він не втратив свою форму. Шовкові 
речі необхідно прасувати вологими.

ФУТБОЛКИ 
Футболки необхідно добре струсити, потім повісити за лінію плечей та шиї, щоб забезпечити 
ефект «природного прасування».

БРЮКИ 
Брюки необхідно підвішувати нижній край штанин, кілька разів струсивши, як і весь інший 
одяг.

СОРОЧКИ 
Особливу увагу слід приділяти сорочкам: сорочку також необхідно струсити, а краї 
сорочки слід розгладити руками, щоб максимально вирівняти тканину. Сорочки слід 
сушити на плечиках, щоб вони зберігали форму і їх було легше прасувати.

3. ЯК ПОЛЕГШИТИ ПРАСУВАННЯ



Знов проблема: біла сорочка має легкий рожевий 
відтінок через стару червону шкарпетку, яка 
помилково потрапила у машинку з білими речами..
Що тепер робити? Не впадайте у відчай!
У нас є ще одна порада.

Давайте спробуємо повернути одягу білий колір!
Хоч раз, але подібне траплялось із усіма: ви поклали 
кольорову або темну річ прати з білим одягом і 
зіпсували абсолютно все.
У цьому випадку перед прасуванням цього одягу знову 
виперіть його з іншим білим одягом, використовуючи 
програму, рекомендовану для такого типу тканини, і 
додайте серветку «уловлювач кольору», що широко 
доступні на ринку під різними брендами. Це має 
видалити зайвий колір з речей, які стали сірими чи 
рожевими.

4. ЗАХИСТ КОЛЬОРУ

ЗБЕРЕЖЕННЯ КОЛЬОРУ4.
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Щоб забезпечити бездоганне прання, ми маємо дбати про пральну 
машину, нашого вірного помічника, який кожен день виконує для нас 
таку важку роботу.

1
Не залишайте білизну в барабані

Щоб запобігти утворенню цвілі всередині барабану, постарайтеся не залишати білизну в 
барабані занадто довго. Це не тільки призводить до неприємного запаху білизни, але й в 
довгостроковій перспективі може також зруйнувати внутрішню частину пральної машини

2
Регулярно запускайте цикл програми очищення

Кожні 4-6 тижнів важливо запускати пральну машину порожньою на цикл з високою 
температурою (щонайменше 60°) з невеликою кількістю прального порошку або рідини, 
або запустити цикл самоочищення (якщо у вашої моделі є така опція). Ця процедура 
видаляє будь-які залишки останнього прання та очищує пральну машину. Оберіть 
найдовший цикл прання і додайте трохи соди (у крихітних кількостях), щоб очистити весь 

барабан.

3
Очищення відділення для прального порошку

Необхідно часто очищувати  відділення для прального порошку: чи часто ми пам’ятаємо 
про це, коли пральна машина завершила свій цикл або перед тим, як запустити новий? Не 
так часто, як це потрібно! Власне, це надзвичайно важливий крок, оскільки він забезпечує 
максимально ефективне використання прального порошку або рідини, а ваша білизна 
завжди чиста та запашна. Очищення відділення для пральних засоібв запобігає утворенню 
засмічень у частинах машини, де можуть накопичуватися залишки прального засобу. Це 
також гарантує, що пральний хасіб використовується повністю та не засихає у відділенні. 
Однією із порад є витягнути шухлядку для пральних засобів та очистити її відбілювачем 

протягом 10 хвилин, потім добре сполоснути.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ 

ДОГЛЯД ЗА ПРАЛЬНОЮ 
МАШИНОЮ5.



А ось розділ, на який ми всі чекали: як заощадити 
на пральній машині. Очевидно, окрім ретельного 
вибору нашої пральної машини, є й інші прийоми, 
які ми можемо використати на етапі прання.
Нижче ви знайдете перелік деяких альтернатив 
стандартним способам прання, які допоможуть 
вам заощадити.

6. ЗАОЩАДЖЕННЯ ГРОШЕЙ

ЗАОЩАДЖЕННЯ ГРОШЕЙ6.
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СОДА 
Сода, яка також є природним дезодорантом, може використовуватися замість звичайних 
хімічних засобів для видалення плям при обробці білих тканин, виготовлених з натуральних 
волокон (розчин складається з 1 частини води та 3 частини соди). Потріть пляму, але не 
дуже сильно, залиште на годину та виперіть у пральній машині звичайним способом. Її 
також можна використовувати як добавку з пральним порошком або рідиною на ваш вибір 
(півсклянки достатньо) або з відбілювачем для посилення яскравості білих речей.

ВИБІР ЧАСУ ПРАННЯ 
Деякі електропостачальні компанії в своїх рахунках вказують, що ви можете економити 
гроші, використовуючи електроенергію в певні часові періоди, такі як вихідні та з 7:00 вечора 
до наступного ранку. Таким чином, це гарна ідея прати білизну в цей час, оскільки ви можете 
заощадити приблизно 20% на рахунку за електроенергію. Пам’ятайте, що у багатьох 
пральних машин є функція, яка дозволяє запрограмувати час початку циклу прання.

ПРАВИЛЬНА ВАГА БІЛИЗНИ 
Запускайте пральну машину тільки тоді, коли вона повна, але не перевантажена: прати 
малу кількість речей  - марна трата ресурсів, але перенавантаження може призвести до 
того, що випрані речі збережуть сліди прального порошку (що може спричинити свербіж і 
сильну алергію, особливо якщо миючий порошок містить сильні хімічні речовини), і, очевидно, 
необхідно буде повторити цикл прання, щоб видалити ці залишки. Пам’ятайте, що деякі 
пральні машини мають функцію, яка визначає вагу завантаженого одягу і автоматично 
налаштовує рівень використання води та електроенергії відповідно до навантаження.

ВИБІР ПРОГРАМИ 
Завжди вибирайте програму прання відповідно до інструкцій у буклеті та на етикетці 
одягу, який потрібно прати, але, перш за все, будьте обережні, щоб не перестаратися з 
надмірно високими температурами. Іноді прання з низькою температурою є достатнім, 
щоб отримати потрібні результати.

ПІСЛЯ ПРАННЯ 
Розвішуйте випрані речі охайно. Це слід робити правильно, вирівнювати складки, складати 
простирадла вдвоє та вішати сорочки на вішаки для одягу. Ці маленькі хитрощі заощадять 
вам час та енергію, коли справа дійде до прасування білизни. Дійсно, деякий одяг зовсім не 
доведеться прасувати, або прасування займе вдвічі менше звичайного часу.

НЕ СУШІТЬ БІЛИЗНУ НА РАДІАТОРНИХ ОБІГРІВАЧАХ 
Навіть якщо у вас є радіаторні обігрівачі, сушити ваші речі на них не слід. Це зменшує кількість 
тепла, що випускається в будинок, змушуючи нас збільшувати температуру обігрівача. 
Також це часто руйнує волокна одягу через безпосередній контакт із теплом. Тому сушіння 
на радіаторних обігрівачах не рекомендується.

АЛЬТЕРНАТИВА ЗАМІСТЬ ПОМ’ЯКШУВАЧА ТКАНИН 
Дуже поширеною альтернативою  пом’якшувача тканин є 100 мл білого оцту, який запобігає 
утворенню накипу, пом’якшує тканину та не забруднює навколишнє середовище.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦИКЛ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРАННЯ ТІЛЬКИ ЯКЩО 
ЦЕ НЕОБХІДНО 
У більшості випадків цикл попереднього прання непотрібний, то навіщо його використовувати? 
Кожен, хто турбується про навколишнє середовище і бажає заощаджувати гроші, повинен 
уникати циклу попереднього прання одягу, якщо це не рекомендується спеціально.


