
NÕUDEPESUMASINA TÄITMINE JA TÜHJENDAMINE
Enne nõudepesumasinasse panemist eemaldage nõudelt toidujäägid ja loputage eriti 
määrdunud nõud üle.

Paigutage suuremad taldrikud ja pannid ALATI nõudepesumasina tagaossa, et esiosa oleks 
lihtsam täita väiksemate esemetega.

Paigutage klaasid ja tassid ALATI tagurpidi, nii saavad need põhjalikult puhtaks ning neisse ei 
kogune vett.

Pange söögiriistad ja köögiriistad korvi ALATI nii, et noaterad jäävad allapoole.

Tühjendage esmalt ALATI alumine korv, et puhastele esemetele ei kukuks labadelt vett.

Loputage filtrit REGULAARSELT, et see püsiks puhas.

Pange tablett pesuvahendilahtrisse (ümbrist pole vaja eemaldada).
Sulgege pesuvahendilahter, valige vajalik programm ja lülitage nõudepesumasin sisse nagu 
ikka.

Tellimiskood: C002AEV
Pakend: 4 x 120 tabletti (8,64 kg)
Kaubaalus: 60 pakendit

Üksikümbrisega tabletid eemaldavad kinnijäänud 
toidujäägid. Jätavad keraamilised nõud, söögiriistad 
ja klaasnõud säravaks, puhtaks ja kirkaks.

ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV:
01/06/16

Sisaldab aktiivset plekieemaldit 
ja ensüüme, mis eemaldavad 
rasvased toiduvalgud.

Tabletti ei pea käega puutuma, 
sest vesilahustuv ümbris 
laguneb pesutsükli vältel.
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Nõudepesumasina tabletid

Glaze ALL IN ONE

• Loputusaine teeb keraamilised ja klaasnõud kirkalt säravaks.
• Lisatud sool jätab nõud plekitult puhtaks ja aitab ka masinat puhtana hoida.
• Jätab roostevabad nõud eriti säravalt läikivaks.
• Klaasikaitsevahend kaitseb klaase kulumise eest, nii püsivad need kauem nagu 

uued.
• Tabletid aitavad vältida nõudepesumasinas katlakivi teket.
• Puhastavad tõhusalt ka lühikese pesutsükliga.
• Jätab pestud esemetele ja masinasse värske sidrunilõhna.

TOOTEINFO:
Välimus:  üksikümbrises tabletid
Lõhn:  sidruni
pH - lahjendamata: pole kohaldatav
Säilivusaeg:  2 aastat

KOOSTIS:
Sisaldab fosfaadi, karbonaadi, hapnikupõhise 
valgendi, mitteioonsete pindaktiivsete ainete, 
polükarboksülaadi, lõhnaainete ja ensüümide segu.

BIOLAGUNEVUS:
Kõik ettevõtte Evans Vanodine toodetes 
kasutatavad pindaktiivsed ained vastavad 
kehtivatele biolagunevust ja keskkonnakaitset 
käsitlevatele Euroopa määrustele.

KVALITEEDITAGATIS:
Ettevõttel EVANS VANODINE INTERNATIONAL 
PLC on kvaliteedijuhtimissüsteemi  ISO 9001 
sertifikaat FM 09535 ning 
keskkonnajuhtimissüsteemi  ISO 14001 sertifikaat 
EMS 506072, mis on registreeritud Briti 
Standardiametis


