
Palun lugege kasutusjuhend enne nõudepesumasina esmakasutust hoolikalt läbi.

ADP 7560
Lühijuhend

Programmivalits

Toitenupp

Käivitusnupp
Nõudepesumasina pesuprogrammi sis-
selülitamisel süttib märgutuli. Seadme 
töös tekkiva häire korral märgutuli vilgub. 
Programmi lõppedes märgutuli kustub.

Programmitabel Pesu-
vahend 2) Kulu 3)

Programmid Nõude paigutamine A B Vesi 
(liitrid)

Elektri energia 
(kWh)

Aeg 
(min)

Andurjuhtimisega 
intensiivpesu 60–70 °C

Tugevalt määrdunud nõude pesuks soovitatav auto-
maatprogramm. Mõeldud kuivanud või kinnikõrbenud 
toidujäätmetega nõude (nt pannide ja kastrulite) pesuks.

X X 16–23 1,10–2,00 100–150

Andurjuhtimisega 
tavapesu 40–55 °C

Tavakasutuseks soovitatav automaatprogramm. Ei ole 
mõeldud kuivanud või kinnikõrbenud toidujäätmetega 
nõude pesuks (ei vasta normile EN 50242).

X X 13–16 0,80–1,05 60–130

Eelpesu külm Hiljem pestavad nõud. – – 5,0 0,02 10

Õrnpesu 40 °C Kergelt määrdunud nõude (näiteks klaaside ja tasside) 
pesuks. X – 13,0 0,90 97

Kiirpesu 40 °C Kergelt määrdunud, ilma kinnikuivanud toidujäätmeteta 
nõud. X – 13,0 0,70 30

Ökopesu1) 6) 50 °C Keskmiselt määrdunud nõud. X X 16,0 1,05 195

Antibakteriaalne4) 5) Keskmiselt määrdunud või väga määrdunud nõud, anti-
bakteriaalse lisafunktsiooniga. X X 16,0 1,75 120

Lisafunktsioonid3)

Aja- ja veanäidik
Näitab pesuprogrammi alguseni jäävat aega tundides. Prog-
rammi käivitudes lülitub välja ning seejärel näitab programmi 
lõpuni jäävat aega tundides ja minutites.
„F” – info hooldustöökojale

Käivitusviibe nupp
Pesuprogrammi saab seada sisse lülituma 1–24-tunnise 
viivitusga. Iga nupuvajutusega saate sisselülitumise algust 
ühe tunni võrra edasi lükata ning näidu 24 järel algab tundide 
lugemine uuesti numbrist 00. Vajutage käivitusnupule. Nõude-
pesumasin käivitub määratud ajal.

1)  Programmi energiakulu vastab standardi EN 50242 nõuetele.
2)  Vt kasutusjuhendit.
3) Programmide andmed on mõõdetud laboris vastavalt Euroopa standardile 

EN 50242. Tavakasutuses võivad nii kulunäitajad kui ka pesuprogrammi 
täitmiseks kuluv aeg erineda nendest andmetest, olenedes seejuures nõu-
de hulgast masinas, kasutatavatest lisafunktsioonidest, anduri kalibreeritu-
sest (ainult anduriga juhitavad programmid), tarbevee temperatuurist ja 
selle karedusest, ning toitepingest.

4) Bakterieemalduse tõhusust on kontrollitud Prantsusmaal Pasteur de Lille’i 
instituudis, vastavalt 2001. a novembris kehtestatud standardile NF EN 
13697.

5) Programmi katkestamine (nt ukse avamine) võib antibakteriaalse loputuse 
tulemuse rikkuda.

6) Pikendatud kuivatusajaga energiasäästuprogramm.

Tähtis info katselaboritele:
EN võrdluskatse ja teiste katsete kohta üksikasjaliku info saamiseks võtke ühendust järgmisel aadressil: nk_customer@whirlpool.com.

Märgutuled
Lisage veepehmendussoola
Lisage soola ainult vahetult enne pesu-
programmi käivitamist.

Lisage loputusvahendit



Seadme kasutamine

Täpsemad juhised leiate kasutusjuhendi eri osadest.

Lülitage seade sisse Vajutage toitenupule.

Täitke pesuvahendi
mahuti

Suur lahter A:
iga pesuprogrammi jaoks.
Väike lahter B:
ainult eelpesuga programmide jaoks.
Kui kasutate nõudepesumasinas kombineeritud 
pesuvahendit (pesutablette), järgige kasutusjuhendit!

Kontrollige loputus-
vahendi taset

Mehaaniline indikaator C.
Elektrooniline indikaator – märgutuli juhtpaneelil (olenevalt mudelist).

Kontrollige 
veepehmendus soola 

taset

Ainult veepehmendussüsteemiga mudelid.
Mehaaniline indikaator D. Elektrooniline indikaator –
märgutuli juhtpaneelil (olenevalt mudelist).

Täitke korvid nõudega Vt nõudepesumasina täitmisjuhiseid.

Sulgege nõudepesu-
masina uks, keerake 

veekraan lahti

Valige programm
Süttib viimasena valitud programmi märgutuli.
Valige soovitud programm (kasutades nuppu või valitsat).
Süttib vastav märgutuli.

Valige lisafunktsioonid Vajaduse korral (ja olenevalt mudelist).
Süttib vastav märgutuli.

Vajutage
käivitusnupule

Valitud programm salvestatakse 
seadme mällu (isegi toitekatkes-
tuse korral).

Programmi muutmine seadme töö ajal
Hoidke käivitusnuppu kaks sekundit all, 
kuni vastav märgutuli kustub.
Valige uus programm ja vajutage uuesti 
käivitusnupule.
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m –  Avage nõudepesumasina uks vaid vajaduse 

korral (hoiatus: kuum aur).
–  Kui seade lülitatakse pesuprogrammi ajal 

välja, jätkab see uuesti sisselülitamise korral 
tööd pooleliolevast etapist.

Lülitage seade välja Ainult pärast käivituse märgutule kustumist. Vajutage toitenupule. Kõik märgutuled 
kustuvad.

Sulgege veekraan, 
tühjendage korvid 

nõudest

Hoiatus: ukse avamisel tuleb seadmest kuuma auru!
Tühjendage seade nõudest, alustades alakorvist.

A B C


