
Atspēkojam populārus mītus  
par trauku mazgājamām  
mašīnām! 

Vai mazgāšana ar rokām ir efektīvāka nekā 
mazgāšana trauku mašīnā? 
Vai trauku priekšmazgāšana ir nepieciešama?
Kā ideāli nožāvēt traukus? 



Trauku mazgāšana 
Whirlpool trauku 
mazgājamā mašīnā 
ir efektīvāka nekā 
mazgāšana ar rokām 

* Mazgājot 4 cilvēku ģimenes traukus, kuri ietur 3 maltītes dienā.

Salīdzinājumā ar trauku mazgāšanu ar 
rokām, trauku mazgājamās mašīnas patērē 
minimālu ūdens un elektroenerģijas 
daudzumu. Mazgājot traukus ar rokām, tiek 
patērēts lielāks ūdens daudzums, gan lai 
piepildītu izlietni, gan turot krānu tekošu.

Lai sasniegtu vislabāko mazgāšanas rezultātu, 
ūdens temperatūrai jābūt virs 45°C, kas jūsu roku 
ādai ir par daudz. Jo augstāka ūdens temperatūra, 
jo labāk tiek nomazgāti netīrumi un tauki 
- trauku mazgājamajā mašīnā traukus var mazgāt 
temperatūrā līdz pat 65°C.

Izmantojiet trauku mazgājamo 
mašīnu un ietaupiet
Lietojot trauku mazgājamo mašīnu, 1 gada laikā jūs varat ietaupīt*:

27 300 l  
ūdens

410 Kwh

neliela baseina 
tilpums

elektroenerģijas 
daudzums, lai jūs 
veselu gadu 12 h 
dienā varētu turēt 
ieslēgtu televizoru

183 stundas 
brīva laika 

gandrīz 8 dienas 
brīva laika jums un 

jūsu labsajūtai



Mazgāšana trauku 
mazgājamā mašīnā 
pret mazgāšanu 
ar rokām  
Cik daudz ūdens tiek patērēts, lai 
nomazgātu divu cilvēku maltītes traukus?

vislabākais vidējais vissliktākais

Pilna izmēra 
trauku 

mazgājamā 
mašīna

3,48

Mazgāšana 
ar rokām

9

Šaurā 
trauku 

mazgājamā 
mašīna

4,2

Elastība ar funkciju 
Multizone

Jūs varat izmantot trauku mazgājamo mašīnu jebkurā 
laikā, pat ja neesat savācis pietiekami daudz trauku, lai to 
pilnībā piepildītu.

Pateicoties funkcijai Multizone Jūs varat sākt mazgāšanas 
programmu tikai vienam izvēlētajam grozam, kas nodrošina 
lielāku elastību un tīrus traukus jebkurā laikā.

Kā tas darbojas: Jūs varat izvēlēties grozu, aktivizējot Multizone 
taustiņu uz vadības paneļa un sākt mazgāšanas programmu kā 
parasti.* Tādā veidā Jūs ietaupāt resursus (enerģiju un ūdeni) un 
iegūstat vairāk brīva laika sev.

*  Skatiet lietotāja rokasgrāmatu par mazgāšanas cikliem, kas saderīgi ar funkciju Multizone. 



Nav nepieciešama 
priekšmazgāšana, lai iegūtu 
ideālu rezultātu

Viss, kas jums jādara, ir pilnībā jānotīra ēdiena pārpalikumi no 
šķīvja un jāievieto tas trauku mazgājamajā mašīnā.

6TH SENSE tehnoloģija automātiski iestata mazgāšanas cikla parametrus, 
lai nodrošinātu pirmšķirīgu tīrību, izmantojot vislabāko ūdens, laika un 
elektroenerģijas patēriņa kombināciju.

Un, pateicoties PowerClean Pro funkcijai ar jaudīgām papildu ūdens 
strūklām ierīces aizmugurē, tiek nodrošināts izcils tīrības rezultāts, 
bez nepieciešamības berzt vai iepriekš nomazgāt traukus ar rokām. 
Šīs divas tehnoloģijas garantē, ka tiks nomazgāti pat visgrūtāk 
nomazgājamie traipi/ēdienu paliekas.



Ideāli sausi trauki pēc 
mazgāšanas

  *  Šo trauku mazgājamās mašīnas opciju var ieslēgt vai izslēgt.
**  Saskaņā ar Whirlpool iebūvējamās trauku mašīnas ar 2 groziem un Natural Dry vidējiem žāvēšanas rezultātiem un attiecīgo 

elektroenerģijas patēriņu, vienā reizē mazgājot plastmasas, stikla, tērauda un porcelāna traukus, salīdzinājumā ar Whirlpool 
iebūvējamo trauku mazgājamo mašīnu ar 2 groziem bez Natural Dry. Žāvēšanas rezultāti dažādiem trauku mazgājamās 
mašīnas modeļiem un piepildījuma daudzumiem var atšķirties.

Pateicoties Natural Dry* sistēmai, uz traukiem, kuriem nepieciešama 
papildu žāvēšana, nav nekādu ūdens palieku. Žāvēšanas fāzes beigās, kad 
temperatūra trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē ir zem 40°C, durvis 
automātiski atveras, lai papildinātu žāvēšanu ar dabiska gaisa plūsmu. 
Jūs iegūsiet ne tikai par +70% labākus žāvēšanas rezultātus, bet arī 
līdz pat 15% mazāku elektroenerģijas patēriņu**, nebaidoties sabojāt 
mēbeles.



3 soļi līdz ideāli tīriem traukiem:  Bez ūdens  
noplūdes!
Atverot trauku mazgājamās mašīnas 
durvis mazgāšanas cikla laikā, ūdens 
neapplūdinās Jūsu virtuves grīdu, 
pateicoties zemāk minētajiem drošības 
pasākumiem:  

►  Overflow System ir speciāls pārsegs, kas 
pasargā no ūdens noplūšanas. Kad ūdens 
līmenis ir pārāk augsts, trauku mazgājamā 
mašīna automātiski izslēdzas. 

►  Ūdens strūklas darbojas tikai tad, kad durvis 
ir aizvērtas. Kad Jūs tās atverat, strūklas 
nekavējoties izslēdzas. Kad durvis atkal tiek 
aizvērtas, trauku mazgājamā mašīna atsāk 
programmu, un Jums nav tā jāiestata vai 
jāieslēdz no jauna. 

►  Ūdens, kas atrodas trauku mazgājamās 
mašīnas apakšā, neizlīs brīdī, kad atverat trauku 
mazgājamās mašīnas durvis. 

Atbilstoši salieciet traukus 
trauku mazgājamajā mašīnā, 
lai visi elementi ir sakārtoti 
attiecīgajā grozā. 

1
Izvēlieties traukiem atbilstošu 
programmu - nepieciešamas 
atšķirīgas temperatūras glāžu vai 
pannu un katlu mazgāšanai. 

2
Izmantojiet augstas kvalitātes 
mazgāšanas līdzekļus - 
izvēlieties uzticamu ražotāju 
un strikti ievērojiet ierīcei 
pievienoto instrukciju.

3



Viegla trauku  
mazgājamās mašīnas 
tīrīšana
Divi galvenie noteikumi, lai uzturētu 
trauku mazgājamo mašīnu tīru:

Izmantojiet Self Clean  
- automātiska programma, kas 
darbojas 65oC temperatūrā, 
iztīrot visas trauku mazgājamās 
mašīnas daļas un neitralizējot 
nepatīkamu aromātu avotus, 
piemēram, taukus un pelējumu.

1
Regulāri iztīriet filtra bloku un 
smidzināšanas sviras, lai filtri 
neaizsprostojas un notekūdeņi 
var aizplūst kā paredzēts. 
Filtra bloks sastāv no trim 
filtriem, kuri savāc ēdienu 
paliekas no mazgājamā 
ūdens un pēc tam veic ūdens 
recirkulāciju: lai iegūtu vislabāko 
mazgāšanas rezultātu, šie filtri 
regulāri jātīra.

2

Pielāgojama telpa  
dažādu veidu traukiem  

Paceļamā sistēma ļauj pacelt augšējo grozu par 3,5 cm. Tādējādi iespējams viegli pielāgot trauku 
mazgājamās mašīnas iekšējo tvertni lielāku priekšmetu ievietošanai apakšējā grozā.

Piederumu statīvs 
Ideāls risinājums, lai saliktu visu veidu galda 
piederumus un atbrīvot vietu apakšējā grozā. 
Tas nodrošina maksimālu piepildīšanas 
elastīgumu.

Pielāgojami atloki  
Pielāgojamie atloki, kas pieejami modeļiem ar 
PowerClean Pro funkciju, ļauj optimizēt grozā 
ievietoto trauku novietojumu.

Noliecami zari  
Apakšējais grozs aprīkots ar noliecamiem 
elementiem. Kad tie atrodas noliektā pozīcijā, 
grozā ir vairāk vietas, lai viegli ievietotu 
dažāda veida virtuves piederumus, t.sk. lielus 
katlus un šķīvjus. 



Ērta un viegla uzstādīšana, 
ko Jūs varat veikt pats 

Smart fit
Pielāgojamās starplikas ļauj precīzi 
iecentrēt trauku mazgājamo 
mašīnu paredzētajā nišā. Šī sistēma 
dod Jums iespēju pielāgot vietas 
izmērus no 44,8 cm līdz 45,6 cm 
un no 59,8 cm līdz 60,6 cm.

Smart regulation
Lai nodrošinātu vieglāku un 
ātrāku uzstādīšanu, trauku 
mazgājamā mašīna aprīkota ar trim 
regulējamām kājām, kas ļauj viegli 
pieregulēt ierīces aizmugures un 
priekšas augstumu, tās vienkārši 
pagriežot. Tādējādi iespējams pacelt 
ierīci par 8 cm, no 82 cm līdz 90 cm.



Uzziniet vairāk par trauku mazgājamajām mašīnām! 


