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Опис виробу
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1 Нижній розпилювач

2 Фільтри

3 Табличка з технічними даними

4 Контейнер для солі

5 Дозатор для ополіскувача

6 Дозатор мийного засобу

7 Нижній кошик

8 Верхні розпилювачі

9 Верхній кошик

10 Лоток для столового приладдя

Beam-on-Floor
Beam-on-Floor – це світло, яке
відображається на підлозі під дверцятами
приладу.

• Після запуску програми з’являється біле
світло, яке продовжує світитися
протягом усього часу її виконання.

• Після завершення програми біле світло
згасає.

• У разі несправності приладу біле світло
мигтить.

Beam-on-Floor згасає, якщо
прилад вимкнено.
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Панель керування

1 3 4 5 62

1 Кнопка Увімк./Вимк./Скинути

2 Кнопка відкладеного запуску

3 Дисплей

4 Кнопки програм

5 Опції

6 Кнопка програми AUTO

Дисплей

A AB

A. Індикатори
B. Індикатор часу

Індикатори

Індикатор Опис
Індикатор ополіскувача. Горить, коли до‐
затор для ополіскувача потрібно наповни‐
ти.

Індикатор солі. Горить, коли контейнер
для солі потрібно заповнити.

Індикатор Machine Care. Горить, коли по‐
трібно очистити внутрішню камеру прила‐
ду за допомогою програми Machine Care.

Індикатор фази сушіння. Світиться, коли
обрано програму з фазою сушіння. Бли‐
має, коли виконується фаза сушіння.

Огляд програм

Програма
Завантаження
посудомийної

машини

Ступінь забруд‐
нення

Температура
(°C)

Час
(хв) Опції AutoOpen

Quick 30'

Посуд, столові
прибори

Свіже забруд‐
нення

50 30

Rinse & Hold

Усі типи заван‐
таження

Усі ступені за‐
бруднення

Холодна во‐
да

15

60 Minutes

Посуд, столові
прибори

Свіжий, злегка
висушений бруд

60 60
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Програма
Завантаження
посудомийної

машини

Ступінь забруд‐
нення

Температура
(°C)

Час
(хв) Опції AutoOpen

90 Minutes

Посуд, столові
прибори, ка‐

струлі, сковорід‐
ки

Нормальний,
злегка висуше‐
ний на ґрунті

60 90

Intensive

Посуд, столові
прибори, ка‐

струлі, сковорід‐
ки

Нормальний
або високий

ступінь забруд‐
нення, присо‐

хлий бруд

60 160

1) Посуд, столові
прибори, ка‐

струлі, сковорід‐
ки

Нормальний,
злегка висуше‐
ний на ґрунті

50 240

Посуд, столові
прибори, ка‐

струлі, сковорід‐
ки

Усе 50 - 60 120 - 170

Machine Care Для очищення приладу всереди‐
ні. Див. розділ «Очищення та об‐

слуговування».

70 60

1) Ця програма пропонує найефективніше споживання води та електроенергії під час миття посуду та
столових приборів із середнім ступенем забруднення. Це стандартна програма для дослідницьких ус‐
танов.

Опції
Вибір програми можна налаштувати
відповідно до ваших потреб, увімкнувши
опції.

Power Clean

 Power Clean покращує результати
миття посуду обраної програми. Ця опція
збільшує температуру і тривалість миття.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass запобігає пошкодженню
делікатного посуду, зокрема скляного. Ця
опція запобігає швидким змінам
температури миття обраної програми та
знижує її до 45 °C.

Стандартні налаштування

Код Налаштування

Нала‐
штуван‐
ня зна‐
чення

Жорсткість води

ммоль/л Німецькі
градуси
(°dH)
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1 Пом’якшувач
води

10 8.4 - 9.0 47 - 50

9 7.6 - 8.3 43 - 46

8 6.5 - 7.5 37 - 42

7 5.1 - 6.4 29 - 36

6 4.0 - 5.0 23 - 28

5 1) 3.3 - 3.9 19 - 22

4 2.6 - 3.2 15 - 18

3 1.9 - 2.5 11 - 14

2 0.7 - 1.8 4 - 10

1 2) <0.7 <4

2 Рівень ополі‐
скувача

0A - 8A

3 Сигнал закін‐
чення

1b (увімк.) / 0b (вимк.)

4 Автоматичне
відкриття
дверцят

1o (увімк.) / 0o (вимк.)

5 Сигнали кно‐
пок управл.

1F (увімк.) / 0F (вимк.)

6 Останній вибір
програми

1H (увімк.) / 0H (вимк.)

1) Заводське налаштування:
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.

Режим налаштування

Кнопка Опис
Назад. Натисніть для переходу між стандарт‐
ними налаштуваннями та зміни їхніх значень.

ОК. Натисніть для входу у вибране налашту‐
вання та підтвердження зміни його значення.

Далі. Натисніть для переходу між стандартни‐
ми налаштуваннями та зміни їхніх значень.

Зміна налаштування
1. Для входу в режим налаштування

натисніть і утримуйте одночасно 
і  впродовж приблизно 3 секунд.
• Індикатори: ,  і  світяться.
• На дисплеї відобразиться поточне

значення першого доступного
налаштування.

2. Натисніть Назад або Далі, щоб
установити налаштування.

На дисплеї відображається поточне
налаштування (цифра і відповідна літера).
3. Натисніть ОК, щоби ввести

налаштування.
Поточне значення налаштування мигтить.
4. Натисніть Назад або Далі, щоби

змінити значення.
5. Натисніть ОК для підтвердження

налаштування.
• Нове значення налаштування

зберігається.
• Прилад повертається до переліку

основних налаштувань.
6. Натисніть і утримуйте одночасно 

і  впродовж приблизно 3 секунд,
щоби вийти з режиму налаштування.

Прилад перемикається на вибір
програми.

AutoOpen
AutoOpen покращує ефективність сушіння
та зменшує споживання електроенергії.
Дверцята приладу автоматично
відчиняться під час фази сушіння й
залишаються відчиненими.

УВАГА Не намагайтеся
зачинити дверцята приладу
протягом 2 хвилин після
автоматичного відчинення. Це
може призвести до
пошкодження приладу.

УВАГА Якщо діти, домашні
тварини або особи з
обмеженими можливостями
мають доступ до приладу,
вимкніть функцію AutoOpen.
Автоматичне відкриття дверцят
може становити небезпеку та
наражати на можливий ризик
вміст приладу (наприклад, ножі,
гострі предмети, хімічні
речовини).
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Перед першим використанням

Перевірте, чи поточний рівень
пом'якшувача води відповідає жорсткості
води вашого водопостачальника.

Використовуйте програму Quick 30' для
видалення залишків від процесу
виробництва.

1. Налийте 1 літр води у контейнер для
солі.

2. Засипте 1 кг солі у контейнер для солі.
Використовуйте лише крупнозернисту
сіль, призначену для посудомийних
машин.

3. Заповніть дозатор для ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. Оберіть програму Quick 30' і закрийте

дверцята посудомийної машини, щоб

запустити її. Не застосовуйте миючий
засіб і не кладіть посуд у кошики.

УВАГА Вода з сіллю може
перелитися з контейнера для
солі під час наповнення. Після
заповнення контейнера для
солі негайно запустіть програму
для запобігання утворенню
корозії.

Якщо ви не користуєтеся
приладом, закрийте
водопровідний кран.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникли проблеми з
приладом, див. розділ «Усунення
несправностей» у повній версії Посібника

користувача, що доступний за
посиланням: www.ikea.com.

Технічна інформація

Тип виробу Повністю інтегрована посудомийна
машина

Габарити Ширина/висота/
глибина (мм)

446 / 818 -
898 / 550

Підключення до

електромережі 1)
Напруга (В) 220 - 240

Частота (Гц) 50

Тиск води Мін./макс. бар (МПа) 0.5 (0.05) / 10
(1.0)

Подача води Холодна вода або га‐

ряча вода 2)
макс. 60 °C

Місткість Комплекти посуду 10

Споживання
електроенергії

Режим «Залишити
ввімкненим» (Вт)

5.0

Режим «Вимкнено»
(Вт)

0.50

1) Решта значень див. на табличці з технічними
даними.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою
альтернативного джерела енергії (наприклад, со‐
нячних батарей, вітрової енергії), то використо‐
вуйте гарячу воду, щоб зменшити споживання
електроенергії.
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