Podrobný návod, jak zapojit pračku a sušičku na odpad
snadno a rychle

Při výběru nové pračky nebo sušičky se samozřejmě každý dívá na jejich výkon, spotřebu či
objem, který zvládá pojmout. Popřemýšlet byste ale měli i…

Bez pračky se žádná domácnost neobejde, kouzlo sušičky také objevuje čím dál více lidí.
Uvažujete o koupi nové pračky nebo pořízení sušičky? Kamenem úrazu může být její
napojení na odpad, zejména pak u starších bytů, které nemají odtokové potrubí zabudované
ve zdi. Všechny potíže lze ale snadno vyřešit – přinášíme vám návod na to, jak zapojit
pračku či sušičku na odpad snadno a rychle.

Výběr ideálního prostoru pro umístění pračky
Při výběru nové pračky nebo sušičky se samozřejmě každý dívá na jejich výkon, spotřebu či objem,
který zvládá pojmout. Popřemýšlet byste ale měli i nad tím, kam pomocníky v domácnosti postavíte.
Pračka i sušička musí stát na rovném a pevném povrchu, který zvládne vibrace zapnutého
spotřebiče. Při výběru vhodného prostoru se zamyslete i nad tím, kde chcete pračku používat.
Někdo ji chce mít umístěnou v koupelně, jiný v kuchyni a v některých bytech či domech ji lze
postavit do chodby nebo do speciální místnosti sloužící jako prádelna.

Místu, kam pračku postavíte, musíte také přizpůsobit variantu tohoto spotřebiče. Do malé
místnosti se bude hodit pračka s horním plněním. A pokud byste chtěli i sušičku, ideální je zvolit
možnost dva v jednom – tedy pračku s funkcí sušičky.

Pračka musí být v blízkosti vody i odpadu
Důležité je také promyslet umístění pračky a sušičky tak, aby se nacházely v bezprostřední
blízkosti přívodu vody, zdroje elektřiny a samozřejmě také, aby voda z pračky mohla odtékat do
odpadu. Jakékoliv nastavování hadic totiž zvyšuje riziko úniku vody.
Rozhodování o umístění pračky bude snadné, pokud hledáte spotřebiče do novostavby. Místo
na pračku totiž bývá zahrnuto v projektu a je vybrané tak, aby bylo možné pračku snadno
napojit k odtokovému potrubí a zároveň připojit na vodu a do elektřiny.
Problém ale může nastat u starších domů a bytů – některé mají odtokové potrubí, někde si
ale budete muset poradit jinak.
Pračku lze zapojit k sifonu umyvadla nebo vany, jako poslední možnost pak zbývá vypouštění
hadicí přímo do vany.
Přečtěte si také, jak ušetřit při praní.

Jak zapojit pračku na odtokové potrubí?
Ideální variantou, jak zapojit pračku, je tedy odtokové potrubí přímo ve zdi. V nových bytech
a domech tento odtok splňuje všechny normou stanové parametry, jako třeba to, že potrubí musí být
vedeno ve výšce 60 až 100 centimetrů nad zemí nebo že jeho průměr musí být minimálně čtyři
centimetry. Zároveň se při projektování bytu počítalo s umístěním pračky, takže je v blízkosti také
přívod vody a elektřiny. Zapojení pračky nebo sušičky je pak skutečně snadné.
Stačí spotřebič postavit tak, aby odtoková hadice z pračky dosáhla na přípojku odtokového
potrubí a pomocí svorek a plastového kolena ji k potrubí připevnit. Přečtěte si, co dělat, když
prádlo z pračky nevoní.

Přečtěte si také, jak vyčistit pračku octem a jedlou sodou.

Jak zapojit pračku do sifonu umyvadla nebo vany?
Jak zapojit pračku v místě, kde žádné odtokové potrubí ve zdi není? Ani to není žádný problém.
Odtok odpadní vody z pračky můžete vyřešit velmi elegantně a tak, aby nerušil celkový vzhled
koupelny. Doporučujeme koupit k sifonu umyvadla nebo vany mezikus ve tvaru T, ke kterému
připojíte odpadní hadici z pračky. Špinavá voda tak bude odtékat do odpadu společně s vodou
z umyvadla nebo vany.
Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, musí pračka stát v blízkosti umyvadla nebo vany, žádné
nastavování hadic totiž nepřipadá v úvahu. Dbejte rovněž na pravidelné čištění upraveného
sifonu.

Co když zapojení pračky není možné?
Jak zapojit pračku, když není zapojení pračky do sifonu není možné? V takovém případě se nabízí
trochu nouzové řešení.
Odtokovou hadici můžete při praní umístit do vany a nechat vodu odtékat jejím odpadem.
Pokud zvolíte možnost přímého vypouštění, mějte se ale na pozoru.
Může se lehce stát, že se hadice pod proudem vody vysmýkne a voda z pračky pak místo do
vany může vytéct přímo na podlahu koupelny.
Vytopit sebe i sousedy samozřejmě nikdo nechce, proto je dobré hadici na okraji vany
zajistit plastovým kolenem, které bývá součástí balení pračky.

Pozornost věnujte samotné vypouštěcí hadici
Ať už váš byt nabízí jakékoliv možnosti, jak zapojit pračku, vždy dbejte také na to, aby vypouštění
hadice nové pračky byla dostatečně kvalitní. Měla by být vroubkovaná a napevno připojená
k pračce. Dobře také zkontrolujte, že je hadice neporušená. Obvykle je dlouhá metr a půl – rozhodně
není vhodné ji prodlužovat, proto je potřeba pračku umístit co nejblíže k odtoku odpadu.
V případě, že se vypouštěcí hadice jakkoliv poškodí, nesnažte se ji podomácku opravit. Raději
zavolejte opraváře, který hadici zabudovanou uvnitř pračky a připojenou na čerpadlo odborně
vymění.

Jak zapojit pračku snadno a rychle? Pomůže vám tento návod
Pokud kupujete novou pračku, můžete si zaplatit i za její odborné napojení na odpad. Zapojení
pračky ale zvládnete snadno také sami. Pomůže vám k tomu náš návod:
Rozbalte pračku a pomocí servisního klíče, který se v balení nachází, odšroubujte čtyři
aretační šroubky na zadní straně pračky. Slouží k zajištění bubnu při převozu a doporučujeme
vám si je nechat pro případ, že budete potřebovat pračku v budoucnu někam převézt.
Napouštěcí hadici pračky zapojte na přívod vody. Přitom zkontrolujte, že nechybí černé
těsnění a že je hadice v dobrém stavu a nijak neporušená.
Následně připojte pračku na odpad – buď na odtok odpadu ve zdi, nebo k sifonu, případně
do vany. V posledním případě budete hadici do vany vkládat pravděpodobně pouze během
praní a jindy bude volně mimo vanu. Pak ale dávejte pozor na to, abyste při praní nezapomněli
hadici vložit do vany!
Pračku následně srovnejte pomocí vodováhy. Použít můžete antivibrační podložky,
speciální nastavitelné nožičky u některých praček nebo můžete pračku podložit kouskem gumy
– dorovnáte tak případné nerovnosti a zabráníte tomu, aby vám zapnutá pračka cestovala po
místnosti.

Zapojení sušičky je hračka
Pokud toužíte po sušičce, ale nemáte dostatek prostoru na dva spotřebiče, řešením může být
kombinovaná pračka se sušičkou. Zapojení pračky se sušičkou je tak v podstatě stejné jako
zapojení pračky samotné. Nevýhodou varianty dva v jednom je, že před sušením musíte část
vypraného prádla z pračky odebrat, aby se zbytek mohl usušit. Nicméně i tak vám tento spotřebič
usnadní práci.
Ve větší koupelně si můžete dovolit kromě pračky také samostatnou sušičku. Existují dva
základní typy, které mají podobný výkon a funkce. Kondenzační sušička se napojí na odpadní potrubí
nebo na sifon podobně jako pračka, naopak ventilační sušičky potřebují nainstalování ventilace,
která bude odvádět vzduch přímo z místnosti.

Jak zapojit sušičku?
Máte odtokové potrubí přímo ve zdi, na které je napojená pračka? Pak jej můžete využít i
k zapojení sušičky. Stačí pořídit dvojité kolínko, které namontujete na přípojku a zapojíte do něj jak
hadici pračky, tak i sušičky. Podobně lze napojit sušičku i s pračkou na sifon umyvadla nebo
vany. Rozhodně se tak nemusíte bát toho, že byste museli v koupelně provádět velké stavební
úpravy. A pokud máte obavy, abyste vše zapojili správně, nechte si spotřebiče nainstalovat
odborníkem.
Teď už víte, jak zapojit pračku. Přečtěte si také, jak na ekologické praní prádla v
domácnosti.

