
Lükkame ümber  
nõudepesumasinatega  
seotud levinud  
eksiarvamused! 

Kas nõusid on käsitsi tõhusam pesta kui 
nõudepesumasinaga? 
Kas nõud vajavad eelpesu?
Kuidas nõusid laitmatult kuivatada?



Whirlpooli 
nõudepesumasin on 
käsitsipesust tõhusam

*  Kui sul on 4-liikmeline pere ja pesemist vajavad kolme söögikorra nõud päevas.

Nõudepesumasinad kasutavad käsitsipesuga 
võrreldes minimaalses koguses vett ja 
elektrit. Nõusid käsitsi pestes on vee kaotus 
suurem nii kraanikausi täitmise kui kraani 
avatuna hoidmise tõttu. 

Parima pesutõhususe tagamiseks peaks 
veetemperatuur olema üle 45 °C, ent see on 
käsitsipesuks liiga kõrge, kuna teeb nahale 
liiga. Mida kõrgem temperatuur, seda paremini 
õnnestub rasva ja bakterite eemaldamine 
- nõudepesumasin võimaldab pesta nõusid kuni 
65 °C juures parima pesutulemuse saamiseks.

Kasuta nõudepesumasinat ja säästa!

Saad nõudepesumasinat aasta aega kasutades säästa*:

27 300 l  
vett

410 Kwh

see on väikse 
ujumisbasseini 
täitmiseks kuluv 

kogus

see on energiahulk, 
millest piisab 

telerile aasta läbi 
iga päeva 12 h 

töötamiseks

183 h 
vaba aega 

see tähendab 
peaaegu 

8 puhkepäeva, 
aega iseendale ja 
oma heaolu eest 
hoolitsemiseks 



Nõudepesumasin 
versus nõude 
käsitsi pesemine 

Kui palju vett kulub kahe inimese 
ühe söögikorra nõude pesemiseks?

parim keskmine viletsaim

täissuuruses 
masinas

3,48

käsitsi 
pestes

9

kitsas 
masinas

4,2

Paindlikkus 
koos Multizone 
funktsiooniga

Võite kasutada nõudepesumasinat igal ajal, isegi kui teil 
pole kogunenud piisavalt nõusid terve masina täitmiseks.

Tänu Multizone funktsioonile võite käivitada pesuprogrammi 
ainult ühe valitud resti jaoks, mis annab teile paindlikkuse ja 
puhtad nõud.

Kuidas see töötab: valite resti, aktiveerides juhtpaneelil 
Multizone nupu, ning käivitate nõudepesumasina nagu 
tavaliselt.* Nii säästate elektrienergiat ja vett ning teile jääb 
rohkem aega enda jaoks.

*  Palun vaadake kasutusjuhendist, millised programmid sobivad Multizone funktsiooniga.



Eelpesu pole vajalik laitmatu 
tulemuse saamiseks

Pead vaid taldriku hoolikalt toidujääkidest puhastama  
ja panema siis nõudepesumasinasse.

6TH SENSE Tehnoloogia valib tsükli parameetrid automaatselt 
ülima pesutulemuse tagamiseks parima vee-, aja- ja energiakulu 
kombinatsiooniga.

Ja tänu PowerClean Pro funktsioonile, mis rakendab täiendavaid jõulisi 
tagumisi veejugasid silmapaistva pesutulemuse tagamiseks, pole vaja 
nõusid käsitsi küürida ega eelpesta. Need kaks tehnoloogiat tagavad 
koguni kõige kõvemini kinni kuivanud toidujääkide ja kõige raskemate 
plekkide eemaldamise.



Laitmatult kuivad nõud pärast 
pesemist

  *  Seda lisafunktsiooni saab nõudepesumasinal sisse ja välja lülitada.
**  Keskmise kuivatamistulemuse ja vastava energiakulu põhjal, võrreldes omavahel kombineeritud masinatäie (k.a plast-, klaas-, 

teras- ja portselannõud) pesu Whirlpooli Natural Dry funktsiooniga varustatud 2 korviga sisseehitatud nõudepesumasinaga 
ja Whirlpooli ilma Natural Dry funktsioonita 2 korviga sisseehitatud nõudepesumasinaga. Kuivatamistulemus võib siiski 
varieeruda nõudepesumasina mudelist ja pestavatest nõudest olenevalt.

Tänu Natural Dry* süsteemile ei jää nõudele täiendavat kuivatamist vajavat 
vett. Kuivatamise lõpujärgus, kui temperatuur on nõudepesumasinas 
langenud alla 40 °C, avaneb masina uks automaatselt nõude kuivamise 
soodustamiseks loomuliku õhuvooga. 
See ei taga sulle ainult 70% võrra paremat kuivatamistulemust, 
vaid võimaldab säästa ka kuni 15% energiat**, ilma et sul oleks vaja 
muretseda oma mööbli rikkumise pärast.



3 sammu laitmatult puhaste nõudeni: Ei mingit  
väljavooluohtu!
Kui avad pesu ajal nõudepesumasina ukse, 
siis ei ujuta vesi sinu köögipõrandat üle 
tänu järgmistele ohutusfunktsioonidele: 

►  Ülevoolusüsteemi kuulub spetsiaalne 
ujuk, mis kaitseb sind veelekke eest. 
Nõudepesumasin lülitub automaatselt välja 
liiga kõrge veenivoo korral.

►  Veejugadega pesu toimub ainult suletud 
uksega. Pesu seiskub masina ukse avamisel 
viivitamata. Ukse sulgemisel jätkab 
nõudepesumasin programmi automaatselt, nii 
et sul pole vaja endal seda uuesti seadistada 
ega käsitsi käivitada. 

►  Ukse avamisel ei voola nõudepesumasinast 
vett välja - see püsib ohutult masina alumises 
osas.

Pane nõud masinasse 
nõuetekohaselt - kõik esemed 
neile sobivasse kohta korvides.1
Vali spetsiaalselt pesemist vajavate 
nõude tüübile mõeldud programm 
- erinevaid nõusid, nagu klaase või 
potte-panne on vaja pesta erineval 
temperatuuril.

2
Kasuta kvaliteetseid detergente 
- vali usaldusväärne tootja ja 
järgi täpselt masinale kinnitatud 
juhiseid.

3



Nõudepesumasinat  
on lihtne puhastada
Järgmised kaks reeglit aitavad sul 
nõudepesumasinat puhtana hoida:

Kasuta Self Clean  
- automaatset programmi, 
mis töötab 65 °C juures, 
puhastades kõik masina 
osad ja neutraliseerides kõik 
ebameeldivate lõhnade allikad 
nagu rasv ja hallitus.

1
Puhasta korrapäraselt 
filtrisüsteemi ja pihustusharusid, 
et need ei ummistuks ja et 
heitvesi saaks nõuetekohaselt 
ära voolata. 
Filtrisüsteem koosneb kolmest 
filtrist, mis eemaldavad 
pesuveest toidujäägid ja 
saadavad siis vee tagasi 
ringlusse: parima pesutulemuse 
saamiseks on tähtis, et hoiad 
filtrid puhtad.

2

Kohandatav ruum erinevat tüüpi nõude 
mahutamiseks 
Tõstesüsteem võimaldab ülemist korvi 3,5 cm võrra kõrgemale tõsta.  
Tänu sellele mahuvad alumisse korvi lihtsalt ka suuremad nõud.

Täissuuruses terariistaraam
See on perfektne lahendus igasuguste 
köögiriistade mahutamiseks ja alumises 
korvis ruumi vabastamiseks. See tagab 
maksimaalse paindlikkuse masina nõudega 
täitmisel. 

Liugklapid 
PowerClean Pro funktsiooniga mudelitel on 
liugklapid nõude paigutuse optimeerimiseks 
korvis.

Alla klapitavad pulgad   
Alumises korvis on kokkukäivad elemendid. 
Kui need kokku klapid, siis on korvis rohkem 
ruumi, et mahutada sellesse lihtsalt erinevat 
tüüpi kööginõusid, kaasa arvatud suuri potte 
ja panne.



Lihtne ja sujuv paigaldus, 
millega tuled ise toime 

Nutikas sobivus
Reguleeritavad distantsihoidjad 
võimaldavad nõudepesumasinat 
paigaldusorvas täpselt tsentreerida. 
See süsteem võimaldab sul 
kohandada ruumi mõõtu järgmises 
vahemikus: 44,8 cm kuni 45,6 cm ja 
59,8 cm kuni 60,6 cm.

Nutikas reguleerimine
Lihtsama ja kiirema paigaldamise 
tagamiseks on nõudepesumasinal 
3 reguleeritavat jalga, et neid 
keerates oleks lihtne seada masin 
sobivale kõrgusele ja laitmatult 
loodi. Masina kõrgus on tänu 
sellele muudetav kuni 8 cm võrra 
vahemikus 82 cm kuni 90 cm.



Loe veel nõudepesumasinate kohta!


