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Se sista sidan i denna
bruksanvisning för en komplett
lista över IKEA:s utsedda
Auktoriserade serviceverkstäder
och motsvarande nationella
telefonnummer.

Se sidste side i denne håndbog
for at få den samlede liste over
IKEA’s udpegede autoriserede
servicecentre og det tilhørende
nationale telefonnumre.

Se siste side i denne
bruksanvisningen for den
fullstendige listen over
autoriserte servicesentre som
er godkjent av IKEA og relative
nasjonale telefonnumre.

IKEAN valtuutetut
huoltokeskukset ja niiden
puhelinnumerot on mainittu
tämän oppaan viimeisellä
sivulla.
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Oplysninger om sikkerhed
Din og andres sikkerhed er meget
vigtig.
Denne brugervejledning og selve
apparatet er forsynet med vigtige
oplysninger om sikkerhed, der
altid skal læses og overholdes.
Dette er symbolet for fare, der
advarer om potentielle risici
for brugeren og andre.
Foran oplysningerne om sikkerhed
findes faresymbolet og følgende
termer:
FARE Angiver en farlig
situation, der, hvis den ikke
forhindres, medfører alvorlige
skader.
ADVARSEL Angiver en farlig
situation, der, hvis den ikke
forhindres, vil kunne medføre
alvorlige skader.
Alle oplysninger om sikkerheden
specificerer den potentielle fare,
som de henviser til og angiver,
hvordan man kan forhindre
risikoen for læsioner, skader
og elektriske stød som følge af
ukorrekt brug af

Tekniske data
Tilslutning til strømforsyningen
Miljøhensyn
IKEAs GARANT
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apparatet. Overhold følgende
anvisninger:
- Tag stikket ud af stikkontakten
før enhver form for installation.
- Installationen eller
vedligeholdelsen skal udføres
af en autoriseret elinstallatør
i henhold til producentens
anvisninger og gældende
lovgivning. Reparer eller udskift
ingen af apparatets dele,
medmindre det kræves specifikt
i brugervejledningen.
- Dette apparat skal
ekstrabeskyttes, jvf.
stærkstrømsreglementet.
- Strømforsyningskablet skal
være tilstrækkelig langt til,
at det er muligt at slutte
det indbyggede apparat til
strømforsyningen.
- For at opfylde de gældende
sikkerhedsbestemmelser for
installationer skal der anvendes
en multipolær afbryder med en
afstand på mindst 3 mm mellem
kontakterne.
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- Brug ikke multistikdåser eller
forlængerledninger.
- Ryk ikke i strømforsyningskablet,
når det tages ud af
stikkontakten.
- Efter endt installation må der
ikke være direkte adgang til de
elektriske dele.
- Apparatet er udelukkende
beregnet til husholdningsbrug
til tilberedning af madvarer.
Enhver anden brug frarådes
(f.eks. opvarmning af rum).
Producenter fralægger sig
ethvert ansvar for upassende
brug eller for forkert indstilling
af betjeningsknapperne.
- Apparatet og dets tilgængelige
dele bliver varme ved brug.
Sørg for ikke at berøre
varmeelementerne. Børn
under 8 år må ikke opholde
sig i nærheden af apparatet,
medmindre de er under
konstant opsyn.
Apparatet må udelukkende
betjenes af børn på 8 år og
derover samt af personer, der
er fysisk, sensorisk og mentalt
funktionshæmmede eller uden
forudgående erfaring og
viden, hvis de er under opsyn
og har fået den nødvendige
oplæring i sikker brug af
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apparatet samt forstår farerne
ved forkert brug. Børn må ikke
lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre
de er under opsyn.
Apparatet kan blive meget
varmt, når det er i brug. Børn
skal holdes på afstand og være
under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
Rør ikke ved apparatets
varmelegemer under og efter
brug. Undgå kontakt med
klude eller andet brændbart
materiale, indtil alle apparatets
dele er tilstrækkeligt afkølet.
Anbring ikke brændbart
materiale på apparatet eller i
nærheden af det.
Hede fedtstoffer og olier kan
nemt antændes. Hold øje med
tilberedningen af fedt- og
olieholdige madvarer.
Metalgenstande som knive,
gafler, skeer og låg må ikke
anbringes på kogesektionens
overflade, da de kan blive
meget varme.
Der skal monteres en
skilleplade (medfølger ikke) i
mellemrummet under apparatet
i en afstand af mindst 20
mm. Hvis der anvendes en
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- Anvend ikke damprensere.
- Hold øje med kogesektionen,
når der tilberedes med olie
og andre fedtstoffer, da de
kan komme i brand. Forsøg
ALDRIG at slukke en brand
med vand, men tag stikket ud af
stikkontakten, og dæk derefter
flammen til med for eksempel et
låg eller et brandtæppe.
Risiko for brand: opbevar ikke
genstande på kogezonernes
overflader.
- Efter endt tilberedning skal
der slukkes for kogezonen
ved hjælp af den tilhørende
betjeningsknap. Stol ikke på
grydedetektoren.

skilleplade fra Ikea, skal
anvisningerne fra pladens
referencemateriale følges.
Det er ikke nødvendigt at
montere en skilleplade, hvis
der er installeret en ovn under
apparatet.
- Hvis der ikke installeres en
ovn under apparatet, skal
skillepladen monteres, og
skuffen skal monteres mellem
skillepladen og kabinettet.
- Hvis overfladen revner, skal
apparatet afbrydes for at
undgå risikoen for elektrisk stød.
- Apparatet er ikke beregnet til
at blive startet ved hjælp af en
ekstern timer eller en separat
fjernbetjening.
Beskrivelse af produktet

1 Induktionskogezone
2 Betjeningspanel

Betjeningspanel
B

C

A
A Betjeningsfunktioner og display for
kogezone
B On/Off

C Blokering af knapper (børnesikring)
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Daglig brug

Tænding og slukning af kogesektionen
Kogesektionen tændes, ved at der
trykkes på tasten
i 2 sekunder, indtil
kogezonens display lyser. Sluk ved at trykke
på den samme tast, indtil displayet slukker
Alle kogezoner deaktiveres.
Hvis kogesektionen allerede har været
brugt, lyser lampen for restvarme “H”, indtil
kogezonen er afkølet
Hvis der ikke vælges en funktion inden
for de første 10 sekunder efter, at der er
tændt for kogesektionen, deaktiveres den
automatisk.
Før brug
Vigtigt: Induktionskogezonerne tænder
ikke, hvis kogegrejet ikke har den korrekte
diameter.
Brug kun gryder med symbolet for
"INDUKTION".
Før der tændes for kogesektionen,
anbringes gryden på den ønskede
kogezone.
Eksisterende kogegrej:
Brug en magnet til at teste, hvorvidt
kogegrejet er egnet til kogesektionen:
Kogegrejet er ikke velegnet, hvis det ikke
kan registreres magnetisk.
1. Kontrollér, at grydernes bund ikke er ru,
da dette vil kunne ridse kogesektionens
overflade. Kontrollér køkkengrejet.
2. Brug aldrig tomme gryder på
kogesektionen. Bunden af gryden og
den glaskeramiske plade kan blive
beskadiget.
3. Sæt aldrig varme gryder eller pander
på kontrolpanelets overflade. Den kan
blive beskadiget.
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Tænding og regulering af kogezone
Indikatorer for strøm
Angivelse af den valgte
kogezone
Placering af kogezonen
Når der er tændt for en kogesektion, og
der er placeret en gryde på den ønskede
kogezone, vælges zonen med den
tilhørende betjeningsknap: Displayet viser
niveau 0.
Hver kogezone har flere effektniveauer, der
reguleres med knapperne +/-, med start fra
“1”: min. effekt til “9”: maks. effekt.
Demofunktion
Denne kogesektion er udstyret med en
demofunktion, der giver mulighed for at
benytte betjeningspanelet uden at aktivere
de tilhørende kogezoner.
Denne aktiverings- og
deaktiveringsprocedure skal foretages
inden for 60 sekunder fra tilslutningen af
kogesektionen til hjemmets elforsyning.
For at aktivere demofunktionen holdes
de to yderste vælgere til kogezoner
nede samtidig i mindst 5 sekunder:
“dE” vises på det midterste display.
Nu kan betjeningspanelets funktioner
gennemprøves.
Til deaktivering af demofunktionen
gentages proceduren. Husk først og
fremmest at afbryde strømforsyningen til
kogesektionen og derefter slutte den til igen,
og gennemfør proceduren inden for 60
sekunder fra tilslutningen.
Aktivering/deaktivering af lydsignalet
Når kogesektionen er blevet tændt, skal
knappen "+" og den yderste vælgerknap til
højre ("betjeningspanelets lås") trykkes ned
samtidig i mindst 3 sekunder
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Deaktivering af kogezoner
Vælg den kogezone, der ønskes
afbrudt. Tryk på den tilhørende knap
(en lysprik tænder nederst til højre på
effektindikatoren).
Tryk på tasten “-”, indtil niveauet er “0”.
For at afbryde øjeblikkeligt holdes zonens
vælgerknap nede i 3 sekunder. Kogezonen
deaktiveres, og restvarmeindikatoren "H"
tænder.
Låsning af betjeningspanel
Denne funktion låser betjeningspanelet
for at forhindre utilsigtet tænding af
kogesektionen.
Betjeningspanelet låses ved at trykke på
knappen D i 3 sekunder.
Betjeningspanelet er låst med undtagelse
af deaktiveringsfunktionen. For at
deaktivere betjeningspanelets lås gentages
aktiveringsproceduren.
Lysprikken slukker, og kogesektionen er atter
aktiv.
Hvis der er vand på pladen, spildt væske fra
en gryde, eller genstande, der trykker på
tasten under symbolet, kan låsefunktionen
utilsigtet blive aktiveret eller deaktiveret.
Meddelelser fra betjeningspanelet
Indikatorlamper for restvarme
Kogesektionen er udstyret med en
restvarmeindikator for hver kogezone.
Denne indikator viser hvilke kogezoner, der
stadig er varme.
Hvis displayet viser “H”, er kogezonen stadig
varm. Hvis indikatoren for kogezonen viser
restvarme, kan den stadig bruges til at holde
maden varm på eller til at smelte smør.
Når kogezonen er afkølet, slukker displayet.

8

Indikator for gryde ikke korrekt eller ikke
til stede.
Hvis gryden ikke er brugbar til en
induktionskogesektion, hvis den er forkert
placeret eller ikke har den korrekte
størrelse, vises symbolet for "ingen gryde"
på displayet (se figuren). Hvis der ikke
registreres en gryde inden for 60 sekunder,
slukker kogezonen.

Anbefalede bunddiametre for gryderne
Ø kogezone

Ø kogegrej

210 mm

150 - 210 mm

180 mm

120 - 180 mm

145 mm

100 - 145 mm
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Rengøring og vedligeholdelse
Det anbefales at rengøre kogesektionen
efter hver brug for at undgå beskadigelse
af overfladen og ansamlinger af madrester,
der kan være vanskelige at fjerne. Før
rengøringen påbegyndes,
skal det kontrolleres, at der er slukket for
kogezonerne, og at restvarmeindikatoren
(“H”) er slukket.
Anvend ikke damprensere!
Kontrollér med mellemrum, at der
ikke har samlet sig støv under apparatet i
nærheden af luftåbningerne.
Det kan hindre korrekt ventilation og
afkøling af det elektroniske modul og
mindske effektiviteten af kogesektionen
Til rengøringen anbefales det at:
1. Bruge en blød, ren klud, køkkenrulle

eller produkter der er beregnet specielt
til glaskeramiske overflader. Undgå at
bruge svampe med en ru overflade eller
skure-/metalsvampe.
2. Rense madrester væk med det
samme, vent ikke til de tørrer ind.
Sukker og andre madvarer med et
højt sukkerindhold kan beskadige
kogesektionen og skal fjernes med det
samme med en skraber, der er egnet til
glas. Forsigtig Skraberen til glas har en
skarp kant, og skal håndteres forsigtigt.
3. Fjern eventuelle skorper med en skraber
eller med specialprodukter.
4. Salt, sukker og sand kan ridse den
glaskeramiske kogesektion og skal
fjernes med det samme.
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Fejlfindingsoversigt
Fejlkode

Problem

Mulig årsag

Løsning

Kogesektionen
slukker, og efter 10
sekunder høres et
lydsignal for hver
3 sekunder

Konstant tryk på
betjeningspanelet

Vand eller
køkkenredskaber på
betjeningspanelet

Rengør
betjeningspanelet

C81, C82

Betjeningspanelet
slukker pga. for høj
temperatur

Temperaturen i
de elektroniske
komponenter er for høj

Vent, til
kogesektionen er
afkølet, før den
bruges igen.

C83

Betjeningspanelet
viser fejlkoden for
kogesektion slukket
pga. et problem
med det elektroniske
kredsløb

Kogesektionen er
blevet forsynet med
overspænding

Kogesektionen
kan stadig
bruges, men
Service skal
kontaktes

C85

Kogesektionen kan
ikke give effekt til
kogegrejet

Kogegrejet er
Brug en gryde,
ikke velegnet til
der er velegnet til
induktionskogesektionen induktion

F02 eller F04 eller
C84

Tilslutningsspændingen
er forkert, eller der
er problemer med
strømforsyningen

Sensoren registrerer en
anden spænding end
tilslutningens

Tag stikket ud
af stikkontakten,
og kontrollér
tilslutningen

F42 eller F43

Kogesektionen er
ikke forbundet til den
rigtige spænding

Sensoren registrerer en
anden spænding end
tilslutningens

Tag stikket ud
af stikkontakten,
og kontrollér
tilslutningen

F01, F05, F06, F07,
F10, F12, F25, F33,
F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58,
F61, F62, F63, F72,
F74, F77

Ring til Service, og opgiv fejlkoden
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Før Service kontaktes:
1. Se "Fejlfindingsoversigt" for at se, om
det er muligt selv at afhjælpe fejlen
2. Tænd for kogesektionen igen for at
kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
3. Hvis problemet varer ved, kontaktes
Service.
Oplys følgende:
• Fejltype
• Kogesektionsmodel
• Servicenummer (dvs. nummeret efter
ordet SERVICE på typepladen under
kogesektionen samt på garantien)
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• Fulde navn og adresse.
• Telefonnummer.
Hvis reparation er nødvendig, skal du
kontakte et autoriseret serviceværksted, som
angivet i garantibetingelserne.
Hvis der undtagelsesvis foretages en
reparation af en uautoriseret tekniker, skal
du altid bede om en kvittering
på det udførte arbejde samt insistere på, at
der anvendes originale reservedele.
Overholdes disse anvisninger ikke, kan det
gå ud over produktets sikkerhed og kvalitet.

Tekniske data
Mål
Bredde (mm)

580

Højde (mm)

58

Dybde (mm)

510

Spænding (V)

Se Montering og elektrisk tilslutning

De tekniske data er angivet på typepladen, der
er anbragt på apparatets underside.
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Tilslutning til strømforsyningen
ADVARSEL. Tag stikket ud af
stikkontakten.
- Installationen skal udføres af en autoriseret
elektriker, der har kendskab til de aktuelle
regulativer vedrørende sikkerhed og
installation.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar
for skader på personer, dyr eller ting,
der skyldes manglende overholdelse af
anvisningerne i dette afsnit.
- Strømforsyningskablet skal være så
langt, at kogesektionen kan fjernes fra
bordpladen.
- Kontrollér, at spændingen anført
på typepladen, der er anbragt
på kogesektionens bund, svarer til
forsyningsspændingen i hjemmet.

klemkassen med skruen, der blev fjernet.
Kogesektionen udfører automatisk en
kontrol i få sekunder, hver gang den sluttes
til strømforsyningen.

}
}

}

}
}

}

blå/grå
sort/brun
gul/grøn

1. Fjern låget fra klemkassen (A) ved at
skrue skruen ud, og sæt låget i beslaget (B)
på klemkassen.
2. Sæt strømforsyningskablet fast i
kabelklemmen, og forbind ledningerne
til terminalblokken, som vist på
ledningsdiagrammet, der er anbragt nær
terminalblokken.
}
3. Fastgør strømkablet med kabelklemmen.
4. Luk låget (C), og skru det fast på

}

}

N1
N2
L1
L2

=
=
=
=
=

E
N
N
R
S

(gul-grøn)
(blå)
(blå)
(sort)
(brun)

}

}

Tilslutning til
strømforsyningen
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Miljøhensyn
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen kan genbruges 100% og
er mærket med genbrugssymbolet (
). Emballagen må derfor ikke
efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i
overensstemmelse med lokale regler.
Bortskaffelse af apparatet
Dette apparat er i overensstemmelse med
EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
Når apparatet bortskaffes på korrekt vis,
er brugeren med til at forhindre potentielt
negative konsekvenser for miljøet og
folkesundheden.
på produktet eller på
Symbolet
dokumenterne, der ledsager produktet,
angiver, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet. Det skal
i stedet afleveres på en genbrugsstation for
elektrisk og elektronisk udstyr.

IKEAs GARANT

Energispareråd
For at opnå de bedste resultater anbefales
følgende:
-- Brug kogegrej med en bunddiameter,
der svarer til kogezonens diameter.
-- Brug kun kogegrej med plan bund.
-- Læg om muligt låg på gryderne under
tilberedningen.
-- Anbring kogegrejet på midten af
kogezonen (aftegnet på kogesektionen).
Overensstemmelseserklæring
-- DETTE APPARAT OPFYLDER
ECODESIGNKRAVENE OM
MILJØVENLIGT DESIGN I
KOMMISIONENS FORORDNING (EU)
NR. 66/2014 I OVERENSSTEMMELSE
MED DEN EUROPÆISKE STANDARD EN
60350-2.
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IKEAs GARANTI
Hvor længe gælder IKEA garantien?
Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra
datoen for køb af produktet hos IKEA, med
mindre produktet er af mærket LAGAN,
hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den
originale kvittering er påkrævet som bevis
for købet. Hvis der udføres servicearbejde
under garantien, vil det ikke forlænge
garantiperioden for produktet.
Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs
fem (5) års garanti?
Produkter af mærket LAGAN samt alle
produkter købt før den 1. august 2007 hos
IKEA.
Hvem står for servicen?
IKEAs serviceleverandør står for servicen
inden for sit eget netværk eller inden for den
autoriserede servicepartners netværk.
Hvad er dækket under denne garanti?
Garantien dækker fejl på produktet, der
skyldes materiale- eller produktionsfejl,
fra datoen for købet hos IKEA. Denne
garanti gælder kun i forbindelse med
husholdningsbrug. Undtagelserne er
specificeret under overskriften “Hvad er ikke
dækket under denne garanti?” Inden for
garantiperioden dækkes omkostningerne
i forbindelse med udbedring af fejlen dvs.
reparationer, reservedele, arbejdsløn og
transport, såfremt produktet er til rådighed
for reparation uden særlige ekstraudgifter.
På disse betingelser er EU’s retningslinjer
(Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale
bestemmelser gældende. Udskiftede dele
tilfalder IKEA.
Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?
IKEAs serviceleverandør vil undersøge
produktet og efter eget skøn træffe afgørelse
om, hvorvidt problemet er dækket af denne
garanti eller ej. Hvis produktet er dækket,
vil IKEAs serviceleverandør eller den
autoriserede servicepartner via dennes egen

serviceafdeling, og efter eget skøn, enten
reparere det fejlbehæftede produkt eller
udskifte det med det samme eller et lignende
produkt.
Hvad er ikke dækket af garantien?
• Normalt slid.
• Forsætlig eller uagtsom skade, skade
forårsaget af manglende overholdelse af
brugervejledningen, ukorrekt installation
eller tilslutning til forkert spænding,
skade forårsaget af en kemisk eller
elektrokemisk reaktion, rust, korrosion
eller vandskade, herunder men ikke
begrænset til skade grundet for meget
kalk i vandforsyningen samt skade
forårsaget af unormale miljøforhold.
• Forbrugsstoffer herunder batterier og
pærer.
• Ikke-funktionelle og dekorative dele, der
ikke har nogen indflydelse på normal
brug af produktet, herunder eventuelle
ridser og mulige farveforskelle.
• Tilfældige skader forårsaget af
fremmedlegemer eller stoffer samt
rengøring eller fjernelse af tilstopninger i
filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
• Skade på følgende dele: glaskeramik,
tilbehør, kurve til kogegrej og bestik,
tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper
og lampedæksler, skærme, knapper,
beklædninger og dele af beklædninger,
medmindre det kan bevises, at disse
skader skyldes produktionsfejl.
• I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl
under et teknikerbesøg.
• Reparationer, der ikke udføres af vores
egen serviceleverandør og/eller en
autoriseret servicepartner under kontrakt,
eller hvor der er anvendt uoriginale
reservedele.
• Reparationer på grund af fejlagtig
installation, eller hvor specifikationerne
ikke er overholdt.
• Brugen af produktet uden for almindelig
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husholdningsbrug, dvs. til professionel
brug.
• Transportskader. Hvis en kunde selv
transporterer produktet til sit hjem eller til
en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig
for nogen skade, der måtte opstå under
transporten. Hvis IKEA derimod leverer
produktet til kundens leveringsadresse, vil
skader, der opstår under leveringen, blive
dækket af IKEA.
• Omkostninger for at udføre installation af
produktet.
Hvis en af IKEAs serviceleverandører
eller deres autoriserede servicepartner
reparerer eller udskifter maskinen under
garantien, vil serviceleverandøren eller
deres autoriserede servicepartner
geninstallere produktet eller installere
udskiftningsproduktet om nødvendigt.
Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit
arbejde udført af en autoriseret specialist og
under anvendelse af originale reservedele

med det formål at tilpasse apparatet til
tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet
EU-land.

Gældende lokal lovgivning
IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige
rettigheder, som dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der kan være forskellige
fra land til land.
Disse betingelser begrænser på ingen
måde forbrugerens rettigheder i medfør af
gældende national lov.
Gyldighedsområde
For maskiner købt i et EU-land og medbragt
til et andet EU-land vil serviceydelserne blive
leveret i henhold til de garantibetingelser,
der er gældende i det nye land. Der
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre
servicearbejde under garantien, hvis
produktet overholder og er installeret i
overensstemmelse med:
- De tekniske specifikationer i det land,
hvor garantikravet fremsættes.
- Monteringsvejledningen og
sikkerhedsoplysningerne i
brugervejledningen.
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SERVICEAFDELING for IKEA-produkter
Tøv ikke med at kontakte IKEAs autoriserede
servicecenter for at:
• anmode om service under garantien;
• få præcisering omkring montering af
IKEA produktet i et tilhørende IKEA
køkkenmøbel;
• få præcisering omkring funktionaliteten af
IKEA produktet.
For at sikre, at vi yder dig den bedste
assistance, bedes du venligst have
læst monteringsvejledningen og/eller
brugervejledningen omhyggeligt igennem,
inden du kontakter os.
Hvordan kontakter du os i tilfælde af
servicebehov?
Se sidste side i denne
manual, hvor der findes
en liste over IKEAs
autoriserede servicecenter
og telefonnumre.

For at give dig en hurtigere service,
anbefaler vi, at du bruger et af de
specifikke telefonnumre i denne
vejledning. Referer altid til numrene
i vejledningen til det produkt, der er
behov for assistance til. Ligeledes skal
du referere til IKEA produktnummeret
(8 cifret kode) og det 12 cifrede
servicenummer, der findes på
maskinens typeplade.
GEM KØBSKVITTERINGEN!
Den er dit bevis på købet, og er
nødvendig for garantiens gyldighed.
Købskvitteringen indeholder ligeledes
IKEA navnet og produktnummeret (8
cifret kode) for hver produkt, der er
købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører
service og/eller garanti på dit produkt,
henviser vi til IKEA butikkens kundeservice.
Vi anbefaler, at du læser dokumentationen
til produktet omhyggeligt igennem, inden du
kontakter os.
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Sikkerhetsinformasjon
Din egen og andres sikkerhet er
svært viktig.
Denne bruksanvisningen og selve
apparatet er utstyrt med viktige
sikkerhetsmeldinger, som alltid
må leses og følges.
Dette er faresymbolet, som
gjelder sikkerheten og som
advarer om mulig risiko for
brukeren og andre.
Alle sikkerhetsmeldingene er
merket med faresymbolet og
følgende ord:
FARE Viser til en farlig
situasjon som vil føre til
alvorlige skader dersom den ikke
unngås.
ADVARSEL Viser til en farlig
situasjon som kan føre til
alvorlige skader dersom den ikke
unngås.
Alle sikkerhetsmeldingene vil
beskrive den mulige risiko de
henviser til og viser hvordan man
reduserer faren for personskader,
materielle skader og elektrisk
støt som følge av feil bruk av

Tekniske data
Elektrisk tilkobling
Miljøhensyn
IKEA GARANTI

23
24
25
26

apparatet. Følg disse instruksene
nøye:
- Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjon.
- Installasjon og vedlikehold
skal utføres av en autorisert
elektriker i samsvar med
produsentens instrukser
og gjeldende lokale
sikkerhetsforskrifter. Forsøk
aldri å reparere eller skifte ut
deler av apparatet dersom
det ikke uttrykkelig oppfordres
til dette i bruksanvisningen.
- Det er påbudt å jorde
apparatet.
- Strømledningen må være
lang nok til at det innebygde
apparatet kan tilkobles
stikkontakten.
- For at installasjonen skal
være i overensstemmelse med
gjeldende sikkerhetsforskrifter,
må det benyttes en allpolet
bryter med en kontaktåpning
på minst 3mm.
- Unngå bruk av doble
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stikkontakter og
skjøteledninger.
Trekk aldri i ledningen når
støpselet skal tas ut av
stikkontakten.
De elektriske komponentene
må ikke være tilgjengelige
etter installasjonen.
Apparatet er kun beregnet
på mattilberedning i privat
husholdning. All annen bruk er
ulovlig (f. eks. oppvarming av
rom). Produsenten fraskriver
seg ethvert ansvar for feil bruk
eller feil innstilling av bryterne.
Apparatet og tilgjengelige
deler kan bli svært
varme under bruk. Vær
forsiktig så du ikke berører
varmeelementene. Barn under
8 år må holdes på avstand
med mindre de er under tilsyn
hele tiden.
Dette apparatet kan brukes
av barn fra 8 år og personer
med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring
og kunnskap, hvis de har
fått tilstrekkelig opplæring
eller tilsyn vedrørende bruk
av apparatet på en trygg
måte og forstår farene som
er involvert. De må ikke leke
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med apparatet. Rengjøring
og brukervedlikehold må ikke
utføres av barn uten tilsyn.
Tilgjengelige deler av
apparatet kan bli varme under
bruk. Pass på at barn ikke
leker med apparatet.
Berør aldri varmeelementene
på apparatet under eller rett
etter bruk. Pass på at ikke
varme deler på apparatet
kan komme i kontakt med
tekstiler eller annet brennbart
materiale.
Plasser aldri lettantennelig
materiale på eller i nærheten
av apparatet.
Overopphetet fett og olje tar
lett fyr. Vær alltid tilstede og
pass på ved tilberedning av
fett- eller oljeholdig mat.
Metallgjenstander som f.eks.
kniver, gafler, skjeer og
lokk må ikke plasseres på
platetoppen fordi de kan bli
svært varme.
Det må monteres et skillepanel
(medfølger ikke) i rommet
under apparatet, med minst
20mm avstand. Hvis det
brukes et skillepanel fra
Ikea, følg instruksjonene
som er angitt på panelets
referansemateriale.
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- Steking med fett eller olje
uten tilsyn på platetoppen
kan være farlig og forårsake
brann. Du må ALDRI forsøke
å slukke en brann med vann,
men slå av apparatet og
dekke flammene med f.eks. et
lokk eller et brannteppe.
Brannfare: Ikke oppbevar
gjenstander på
kokeoverflatene.
- Etter bruk må du slå av
kokesonen med bryteren og
ikke stole på grytedetektoren.

Det er ikke nødvendig å
bruke skillepanel hvis ovnen
installeres under.
Hvis du ikke installerer
ovnen under, må du bruke
skillepanelet, og mellom
skillepanelet og kabinettet må
du installere skuffen.
Hvis overflaten har sprekker,
må du slå av apparatet for å
unngå fare for elektrisk støt.
Apparatet er ikke beregnet på
å settes igang ved hjelp av en
ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
Ikke bruk
damprengjøringsapparater.

Produktbeskrivelse
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel

Betjeningspanel
B

C

A
A Brytere for regulering av kokesoner og
tilhørende display
B På/Av

C Blokkering av taster
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Daglig bruk

Platetopp På/Av
Platetoppen slås på ved å trykke på
tasten
i ca 2 sekunder til displayene i
kokesonene tennes. For å slå av displayene
igjen, trykker man om igjen på samme tast.
Alle kokesonene er deaktivert.
Dersom platetoppen har vært i bruk, vil
restvarmeindikatoren “H” være på inntil
kokesonene har avkjølt seg.
Hvis det ikke velges en funksjon innen 10
sekunder etter at platetoppen er aktivert,
slår platetoppen seg av automatisk.
FØR BRUK
Viktig: Indiksjonssonene vil ikke slå seg
på dersom gryten/pannen ikke har riktig
størrelse.
Bruk kun kokeredskap med symbolet
"INDUKSJONSSYSTEM".
Før platetoppen slås på, skal kokeredskapet
plasseres på riktig kokesone.
Kokeredskap du allerede eier:
Bruk en magnet for å sjekke om panner og
gryter egner seg til induksjonsplatetoppen:
En panne/gryte som ikke er magnetisk kan
ikke brukes.
1. Pass på at ikke grytene og pannene er
ru i bunnen, da det ellers kan oppstå
riper på platetoppen. Kontroller
kokeredskapene.
2. Ikke bruk tomme panner på
platetoppen. Det kan føre til at bunnen
av kokeredskapene eller overflaten på
platetoppen blir skadet.
3. Plasser aldri varme gryter eller
panner oppå betjeningspanelet på
platetoppen. Det kan føre til skader.
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Aktivering og regulering av kokesoner
Effekttrinn-indikator
Indikator for valgt kokesone
Plassering av kokesone
Når platetoppen er slått på og pannen
er plassert på ønsket kokesone, velger du
sonen med tilhørende knapp: displayet viser
trinn 0.
Hver kokesone har flere effektnivåer som
kan justeres med knappene +/-, fra "1":
min. effekt, til "9": maks. effekt.
Demomodus
Denne platetoppen er utstyrt med en
demomodus som gjør at du kan bruke
betjeningspanelet uten å aktivere tilhørende
kokesoner.
Aktiverings- og deaktiveringsprosessen må
utføres innen 60 sekunder etter at apparatet
er koblet til strømforsyningen i huset.
For å aktivere demomodus holder du inne
de to ytre valgknappene for kokesone
samtidig i minst 5 sekunder: "dE" vises i
det midtre displayet. Nå kan du utforske
betjeningspanelets funksjoner.
For å deaktivere demomodus gjentar du
fremgangsmåten, og ta spesielt hensyn til
at du kobler platetoppen fra strømmen og
deretter til igjen, og gjentar den nevnte
fremgangsmåten innen 60 sekunder.
Aktivere/deaktivere lydsignalet
Når du har slått på platetoppen, holder
du inne knappen "+" og den ytterste
valgknappen til høyre ("betjeningspanellås") samtidig i minst 3 sekunder
Slå av kokesoner
Velg kokesonen som skal deaktiveres. Trykk
på tilhørende knapp (det tennes et punkt
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nede til høyre for effektnivåindikatoren).
Trykk på tasten “-” slik at nivået innstilles på
“0”.
For å slå av sonen umiddelbart holder
du inne valgknappen for sonen i 3
sekunder. Nå er kokesonen deaktivert, og
restvarmeindikatoren "H" tennes.
Blokkering av betjeningspanelet
Denne funksjonen låser bryterne, slik
at platetoppen ikke kan slås på ved en
feiltakelse.
For å aktivere betjeningspanelets
låsefunksjon holder du inne knapp D i 3
sekunder.
Betjeningspanel er låst med unntak
for deaktiveringsfunksjonen. Deaktiver
betjeningslåsen ved å gå frem i motsatt
rekkefølge.
Den lysende prikken slukker og platetoppen
fungerer igjen.
Hvis det er sølt vann eller væske fra
kokeredskapene på tasten under symbolet,
eller det ligger en gjenstand på den, kan
betjeningspanelets låsefunksjon aktiveres
eller deaktiveres utilsiktet.
Meldinger på betjeningspanelet
Restvarmeindikator.
Platetoppen er utstyrt med en
restvarmeindikator for hver kokesone. Denne
indikatoren viser hvilke kokesoner som
fortsatt er varme.
Hvis displayet viser "H", er kokesonen
fremdeles varm. I så fall er det for eksempel
mulig å holde mat varm på den eller smelte
smør.
Når kokesonen kjøler av, slukker displayet.
Indikator for gal eller ingen gryte.
Hvis det brukes et uegnet kokeredskap,

20

om det er feilplassert eller ikke av riktig
størrelse i forhold til induksjonsplatetoppen,
vises meldingen "no pot" (ingen panne)
i displayet (se figuren). Dersom det ikke
registreres noe kokeredskap innen 60
sekunder, vil platetoppen koble seg ut.

Anbefalte grytebredder
Ø sone

Ø gryte

210 mm

150 - 210 mm

180 mm

120 - 180 mm

145 mm

100 - 145 mm
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Vedlikehold og rengjøring
Det anbefales å rengjøre platetoppen
hver gang den har vært i bruk, slik at ikke
overflaten skades eller matrestene brenner
seg fast og blir vanskelige å fjerne. Før
rengjøring,
pass på at kokesonene er avslått og at
restvarmeindikatoren (“H”) ikke vises før du
rengjør apparatet.
Damprengjøringsapparater skal ikke
brukes!
Kontroller med jevne mellomrom om det
ligger støv under apparatet i nærheten av
åpningene for luftinntak/-utløp.
Dette kan hindre ventilasjon og kjøling av
den elektroniske modulen og redusere
platetoppens ytelser.
Under rengjøringen anbefales det å:

1. benytte en myk klut, tørkerull eller
spesialprodukter for rengjøring av
glasskeramiske platetopper. Ikke bruk
gryteskrubb, stålull eller lignende.
2. Fjern matrester før de stivner og brenner
seg fast. Sukker og matvarer med høyt
sukkerinnhold skader platetoppen og
må fjernes umiddelbart med en skrape
til glass. Advarsel! Skrapen til glass har
skarp egg og må håndteres forsiktig.
3. Festbrente matrester fjernes med en
skrape eller spesifikke produkter.
4. Salt, sukker og sand kan lage riper i den
glasskeramiske platetoppen. Rengjør alt
slikt søl fra platetoppen umiddelbart.
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Hva må gjøres hvis...
Feilkode

Problem

Mulig årsak

Løsning

Platetoppen slår
seg av, og etter 10
sekunder hører du
et lydsignal hvert
3. sekund

Kontinuerlig trykk på
betjeningspanelet

Vann eller
kjøkkenredskap på
betjeningspanelet

Rengjør
betjeningspanelet

C81, C82

Betjeningspanelet
kobler seg ut
pga. svært høye
temperaturer

Temperaturen i
de elektroniske
komponentene er for
høy

Vent til
platetoppen er
avkjølt før du
bruker den igjen

C83

Betjeningspanelet
angir feilkoden "hob
off" (platetopp av)
på grunn av en feil i
elektronikken

Platetoppen er matet
med overspenning

Platetoppen kan
fremdeles brukes,
men kontakt
kundeservice

C85

Platetoppen varmer
ikke opp pannen

Pannen er ikke egnet for Bruk en annen
induksjonsplatetoppen
induksjonspanne

F02 eller F04 eller
C84

Tilkoblingsspenningen
er feil eller det er
problemer med
strømforsyningen

Sensoren har
registrert en forskjell i
apparatets spenning
og spenningen i
strømforsyningen

Koble
platetoppen fra
strømnettet og
få undersøkt
strømtilførselen

F42 eller F43

Strømforsyningen til
platetoppen har ikke
riktig spenning

Sensoren har
registrert en forskjell i
apparatets spenning
og spenningen i
strømforsyningen

Koble
platetoppen fra
strømnettet og
få undersøkt
strømtilførselen

F01, F05, F06, F07,
F10, F12, F25, F33,
F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58,
F61, F62, F63, F72,
F74, F77

Ring kundeservice og spesifiser feilkoden
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Før du tilkaller kundeservice:
1. Kontroller i "Feilsøkingsliste” for å se om
du kan løse problemet på egenhånd
2. Slå platetoppen på igjen for å se om
problemet har løst seg.
3. Dersom feilen vedvarer, kontakt
kundeservice.
Oppgi i så fall følgende:
• typen feil;
• platetoppmodell;
• servicenummer (dvs. nummeret
som følger etter ordet SERVICE på
typeplaten under platetoppen og på
garantiseddelen);
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• din fulle adresse;
• telefonnummeret ditt.
Dersom apparatet trenger reparasjon,
kontakt et autorisert servicesenter som
oppgitt i garantien.
Dersom et inngrep eller reparasjon mot
formodning blir utført av en uautorisert
tekniker, må du alltid kreve sertifisering
av det utførte arbeidet og insistere på bruk
av originale reservedeler.
Hvis disse reglene ikke blir fulgt, kan det
redusere produktets sikkerhet og kvalitet.

Tekniske data
Mål
Bredde (mm)

580

Høyde (mm)

58

Dybde (mm)

510

Spenning (V)

Se installasjon og elektrisk tilkobling

De tekniske opplysningene finner du på
typeplaten på undersiden av apparatet.
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Elektrisk tilkobling
ADVARSEL. Koble apparatet fra
strømnettet.
- Installasjonen må utføres av kvalifisert
personell som kjenner de aktuelle
sikkerhets- og monteringsforskriftene.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for skader på personer, dyr eller eiendom
som skyldes manglende overholdelse av
instruksene som gis i dette kapittelet.
- Strømledningen må være lang nok til at
platetoppen kan fjernes fra kjøkkenbenken.
- Sørg for at spenningen som er angitt på
typeskiltet på undersiden av apparatet er
den samme som nettspenningen i huset.

platetoppen en automatisk kontroll i noen
sekunder.

}
}

}

}
}

}

blå/grå
svart/brun
gul/grønn

1. Fjern koblingsdekselet (A) ved å skru ut
skruen, og sett dekselet inn i hengselen (B)
på koblingsblokken.
2. Koble strømledningene til kabelklemmen,
og koble ledningene til koblingsblokken
i samsvar med koblingsskjemaet som er
plassert nær klemmen.
3. Fest strømledningen ved hjelp av
}
kabelklemmen.
4. Lukk dekselet (C) og skru det fast i
}
koblingsblokken med skruen som ble tatt ut
}
tidligere.
Ved hver tilkobling til strømnettet utfører

N1
N2
L1
L2

=
=
=
=
=

E
N
N
R
S

(gulgrønn)
(blå)
(blå)
(svart)
(brun)

}

}

Tilkobling til
strømnettet
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Miljøhensyn
Avhending av emballasjen
Emballasjematerialet er fullstendig
resirkulerbart og er merket med
resirkuleringssymbolet ( ). Det er svært
viktig at emballasjematerialet avhendes
ifølge gjeldende miljøforskrifter.
Avfallsbehandling av apparatet
Dette apparatet er merket i samsvar med
EU-direktiv 2012/19/EU om avhending av
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment).
Ved å sørge for at apparatet blir
avfallsbehandlet på korrekt måte, bidrar du
til å forebygge negative konsekvenser for
mennesker og miljø.
Symbolet
på produktet, eller på de
medfølgende dokumentene, indikerer at
dette apparatet ikke skal behandles som
usortert restavfall, men at det må bringes til
en mottaksstasjon for elektrisk og elektronisk
avfall.

IKEA GARANTI

Energisparing
For å oppnå best mulig resultat, anbefales
det videre å:
-- Bruke gryter og panner som har en
diameter som tilsvarer kokesonene.
-- Bruke kun gryter og panner med helt flat
bunn.
-- La om mulig alltid lokket ligge på ved
koking.
-- Pass på at du plasserer pannen eller
gryten midt på kokesonen som er
markert platetoppen.
Samsvarserklæring
-- DETTE APPARATET OPPFYLLER
KRAVENE OM ØKODESIGN IFØLGE
DE EUROPEISKE FORSKRIFTENE N.
66/2014, I OVERENSTEMMELSE MED
DEN EUROPEISKE STANDARDEN EN
60350-2.
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IKEA GARANTI
Hvor lenge er IKEA garantien gyldig
Denne garantien gjelder i fem (5) år
fra opprinnelig innkjøpsdato, som er
den datoen da hvitevaren ble kjøpt på
IKEA. Garantien gjelder ikke LAGAN
hvitevarer. Original kvittering må fremvises
som kjøpsbevis. Hvis det utføres service
garantireparasjoner, fører ikke dette til at
garantiperioden på hvitevaren eller de nye
delene forlenges.
Hvilke hvitevarer dekkes ikke av IKEA 5
års garanti?
Hvitevarer med navnet LAGAN og alle
hvitevarer anskaffet hos IKEA før 1. august
2007.
Hvem utfører service?
IKEAs autoriserte servicepartner vil sørge for
service gjennom sitt eget nettverk.
Hva dekker denne garantien?
Garantien dekker feil på hvitevaren som
skyldes produksjons- eller materialfeil fra
og med datoen da hvitevaren ble kjøpt
hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for
bruk av hvitevaren i privat husholdning.
Unntakene er spesifisert under avsnittet
“Hva dekkes ikke av denne garantien?”
Under garantiperioden vil utgiftene til
utbedring av feilen, dvs. reparasjon, nye
deler, arbeidstimer og reise bli dekket, på
betingelse av at hvitevaren er tilgjengelig for
reparasjon uten spesielle utgifter. På disse
betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/
EU) og lokale forskrifter i de enkelte land
bindende. Utskiftede reservedeler er IKEA sin
eiendom.
Hva vil IKEA gjøre for å løse problemet?
Den servicepartner som IKEA utpeker
vil undersøke hvitevaren og selv avgjøre
om det dekkes av denne garantien. Hvis
det dekkes vil IKEAs serviceavdeling eller
den servicepartner den har autorisert til
sine egne serviceoperasjoner etter egen

avgjørelse enten reparere det feilaktige
produktet eller skifte det ut med en identisk
eller tilsvarende hvitevare.
Hva dekkes ikke av denne garantien?
• Normal bruk og slitasje.
• Skade påført hvitevaren med hensikt
eller ved skjødesløshet, skader som
skyldes at bruksanvisningen ikke er
fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling
til feil spenning, skade forårsaket av
kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon,
rust, korrosjon og vannskade, herunder
omfattet men ikke begrenset til skade
som skyldes overdrevent kalkinnhold i
vanntilførselen, og skade forårsaket av
unormale omgivelsesforhold.
• Forbruksdeler omfatter batterier og
pærer.
• Ikke-funksjonelle eller dekorative deler
som ikke påvirker normal bruk av
hvitevaren, for eksempel riper og mulige
fargeforandringer.
• Tilfeldig skade som skyldes
fremmedlegemer eller stoffer,
samt rengjøring/rensing av filtre,
avløpssystemer eller såpebeholdere.
• Skade på følgende deler: keramisk
glass, tilbehør, servise- og bestikkkurver, tilførsels- og avløpsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
display, knotter, innfatninger osv. dersom
det ikke kan bevises at slike skader
skyldes produksjonsfeil.
• Tilfeller hvor reparatøren under sitt
besøk ikke kunne finne noen feil.
• Reparasjoner som ikke er utført av
autoriserte serviceytere og/eller en
autorisert servicepartner eller dersom
det ikke er blitt brukt originale deler.
• Reparasjoner som skyldes ukorrekt
installasjon eller installasjon som ikke
skjer ifølge monteringsanvisningene.
• Bruk av hvitevaren utenfor privat
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husholdning, dvs. profesjonell bruk.
Transportskader. Hvis en kunde
transporterer produktet hjem til seg selv
eller til en annen adresse, er ikke IKEA
ansvarlig for eventuell skade som kan
oppstå under transporten. Men dersom
IKEA leverer produktet til kundens
leveringsadresse, dekkes skader som
måtte oppstå på produktet under
transporten av IKEA.
• Installasjons kostnader av ditt IKEA
produkt.
Men hvis en serviceyter fra IKEA eller
en servicepartner som er autorisert
av IKEA reparerer eller erstatter
hvitevaren i samsvar med vilkårene
i denne garantien, vil serviceyteren
eller den autoriserte servicepartneren
installere den reparerte hvitevaren eller
installere den erstattede hvitevaren, om
nødvendig.
Disse restriksjonene gjelder ikke for
feilfritt arbeid utført av en kvalifisert
reparatør med bruk av originale deler
for å tilpasse hvitevaren til de tekniske
sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EUland.
•

Lovfestede rettigheter
Denne garantien gir deg konkrete
rettigheter, men du har også rettigheter i
henhold til norsk lov.
Gyldighetsområde
For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet
til et annet, vil service bli gitt innenfor
rammene av garantivilkårene i det nye
landet. Plikt til å utføre service innen
rammene for garantien foreligger kun
dersom produktet tilfredsstiller og er
installert i henhold til:
- de tekniske spesifikasjonene i det landet
hvor garantikravet fremsettes.
- sikkerhetsinformasjonen i monterings- og
bruksanvisningen.
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KUNDESERVICE
Ikke nøl med å kontakte et autorisert
servicesenter som er godkjent av IKEA for å:
• fremsette et servicekrav under denne
garantien;
• spørre etter opplysninger om installasjon
av IKEA-hvitevarer i IKEAs egen
avdeling for kjøkkenmøbler;
• spørre om hvordan hvitevarene fra IKEA
fungerer.
For å sikre oss at vi kan tilby deg den beste
assistanse vennligst studer monterings og
bruksanvisning før du kontakter oss.
Hvordan nå oss hvis du har behov for
service på ditt produkt.
Vennligst se siste side
i denne manualen for en
full oversikt over autoriserte
servicesentre valgt av IKEA
og relative telefonnumre.

For å kunne tilby deg en raskere
service anbefaler vi deg å benytte
telefonnummer ihht denne listen.
Henvis alltid til numrene i heftet
til det hvitevaren som du trenger
service for. Vennligst oppgi IKEA
sitt produktnummer (8 siffer) og
servicenummer (12 siffer) som er
oppført på hvitevarens typeskilt.
TA VARE PÅ KJØPSKVITTERINGEN
Den gjelder som garantibevis og er
påkrevd ved alle garanti reparasjoner.
Kjøpskvitteringen oppgir også IKEA
navnet og produktnummeret (8 siffer)
for hver av hvitevarene du har kjøpt.
Trenger du ekstra hjelp?
For alle andre henvendelser vennligst
kontakt IKEA kundesenter. Vi anbefaler at
du leser bruksanvisning og medfølgende
dokumentasjon før du kontakter oss.
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Turvallisuusohjeet
Oma sekä muiden turvallisuus
ennen kaikkea.
Tässä käyttöohjeessa ja itse
laitteessa on tärkeitä turvallisuutta
koskevia ohjeita. Lue ne aina ja
noudata niitä.
Tämä on turvallisuuteen liittyvä
vaaran merkki, joka ilmoittaa
käyttäjälle tai muulle henkilölle
aiheutuvasta mahdollisesta
vaarasta.
Kaikkia turvallisuutta koskevia
ohjeita edeltää vaaran merkki ja
toinen seuraavista sanoista:
VAARA Osoittaa vaarallisen
tilanteen, joka aiheuttaa
vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.
VAROITUS Osoittaa vaarallisen
tilanteen, joka voi aiheuttaa
vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.
Kaikki turvallisuutta koskevat ohjeet
kuvaavat mahdollisen vaaran ja
kertovat miten laitteen väärästä
käytöstä johtuvien tapaturmien,
vahinkojen ja sähköiskujen riskiä
voi
vähentää. Noudata tarkkaan

Tekniset tiedot
Sähköliitäntä
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
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seuraavia ohjeita:
- Laite täytyy kytkeä irti
sähköverkosta ennen minkään
asennustoimenpiteen
aloittamista.
- Asennuksen tai huollon saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
asentaja valmistajan ohjeiden
ja voimassa olevien paikallisten
turvallisuusmääräysten
mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei
käyttöohjeessa nimenomaan
neuvota tekemään niin.
- Laitteen maadoitus on
lakisääteinen.
- Virtajohdon on oltava riittävän
pitkä, jotta kalusteeseen
asennetun laitteen voi kytkeä
pistorasiaan.
- Asennus on voimassa olevien
turvallisuusmääräysten
mukainen vain, jos
järjestelmässä on moninapainen
verkkokytkin, jonka koskettimien
väli on vähintään 3 mm.
- Älä käytä jakorasioita tai
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jatkojohtoja.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta
vetämällä laitteen virtajohdosta.
- Kun asennus on tehty, sähköosat
eivät saa olla käyttäjän
ulottuvilla.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanvalmistukseen
kotitaloudessa. Mikä
tahansa muu käyttö on
kielletty (esimerkiksi huoneen
lämmittäminen). Valmistaja
ei vastaa väärästä käytöstä
tai kytkimien virheellisestä
asetuksesta aiheutuvista
vahingoista.
– Laite ja sen kosketettavissa
olevat osat kuumenevat
käytön aikana. On
varottava koskettamasta
lämmityselementtejä. Alle
8-vuotiaat lapset on pidettävä
etäällä ellei heitä jatkuvasti
valvota.
Yli 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysinen,
aistien tai mielen terveys on
heikentynyt tai joilla ei ole
riittävää kokemusta tai taitoa,
saavat käyttää tätä laitetta, jos
heitä valvotaan tai jos heille on
annettu ohjeet laitteen turvallista
käyttöä varten ja he ymmärtävät
mahdolliset vaarat. Lapset eivät
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saa leikkiä laitteella. Laitteen
puhdistaminen tai käyttäjän
huoltotoimien tekeminen ei ole
sallittu lapsille.
Kosketettavissa olevat osat
voivat tulla hyvin kuumiksi
laitteen käytön aikana. Lapset
on paras pitää turvallisen
välimatkan päässä ja on
varottava, etteivät lapset pääse
leikkimään laitteella.
Älä koske laitteen
lämpövastuksiin käytön
aikana tai heti sen jälkeen.
Vältä kosketusta pyyhkeiden
tai muiden tulenarkojen
materiaalien kanssa, kunnes
kaikki laitteen osat ovat
jäähtyneet.
Älä sijoita laitteen päälle tai
sen läheisyyteen tulenarkoja
materiaaleja.
Ylikuumentunut rasva tai öljy
syttyy helposti palamaan. Valvo
kypsymistä, jos ruoka sisältää
paljon rasvaa tai öljyä.
Älä laita metalliesineitä, kuten
veitsiä, haarukoita, lusikoita
ja kansia, keittotasolle, sillä ne
voivat kuumentua.
Laitteen alla olevaan tilaan on
asennettava välilevy (ei kuulu
toimitukseen) vähintään 20
mm:n etäisyydelle. Jos käytät
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– Rasvassa tai öljyssä
kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja
aiheuttaa tulipalovaaran. ÄLÄ
KOSKAAN yritä sammuttaa
tulipaloa vedellä. Kytke laite
irti sähköverkosta ja peitä
liekit esimerkiksi kannella tai
sammutushuovalla.
Tulipalovaara: älä säilytä
esineitä keittotason pinnalla.
– Kytke keittoalue käytön jälkeen
pois päältä sen kytkimellä; älä
luota keittoastian tunnistimeen.

Ikea-välilevyä, noudata levyn
viitemateriaalissa olevia ohjeita.
Välilevyä ei tarvita, jos laitteen
alle on asennettu uuni.
Jos laitteen alle ei tule uunia,
välilevyä on käytettävä ja
vetolaatikko on sijoitettava
välilevyn ja kalustekaapin väliin.
Jos pinta on murtunut,
kytke laite pois toiminnasta
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Laite ei ole tarkoitettu
käytettäväksi ulkopuolisen
ajastimen tai erillisen kaukoohjauksen kanssa.
Älä käytä höyrypesulaitteita.

Tuotteen kuvaus
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli

Käyttöpaneeli
B

C

A
A Keittoalueiden säätökytkimet ja näyttö
B Virtakytkin
C Painikelukitus
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Päivittäinen käyttö

Keittotason kytkeminen toimintaan/pois
toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan painamalla
noin 2 sekunnin ajan painiketta, kunnes
keittoalueiden näytöt syttyvät. Se kytketään
pois toiminnasta koskemalla samaa
painiketta, kunnes näytöt sammuvat Kaikki
keittoalueet kytkeytyvät pois päältä.
Jos keittotasoa on käytetty, jälkilämmön
merkkivalo “H” palaa, kunnes keittoalueet
ovat jäähtyneet
Jos mitään toimintoa ei valita 10 sekunnin
kuluessa keittotason kytkemisestä
toimintaan, se kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Ennen käyttöä
Tärkeää: Keittoalueet eivät kytkeydy
toimintaan, jos kattilat ja pannut eivät ole
oikean kokoisia.
Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita, joissa
on merkintä INDUCTION SYSTEM.
Kattila tulee laittaa valitulle keittoalueelle
ennen keittotason kytkemistä toimintaan.
Olemassa olevat kattilat:
Tarkista magneetin avulla kattiloiden
soveltuvuus käyttöön induktiokeittotasolla:
kattilat eivät sovellu käyttöön, jos magneetti
ei reagoi niihin.
1. Varmista, että kattiloiden pohja on
tasainen, sillä epätasainen pinta voi
naarmuttaa keittotasoa. Tarkista astiat.
2. Älä pane liedelle tyhjiä kattiloita.
Kattiloiden pohja sekä keraamisen tason
pinta voivat vahingoittua.
3. Älä koskaan laita kuumia kattiloita tai
pannuja keittotason käyttöpaneelin
päälle. Se saattaa vahingoittua.
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Keittoalueiden kytkeminen toimintaan ja
lämpötilan säätäminen
Tehotason näyttö
Valitun keittoalueen näyttö
Keittoalueen sijainti
Kytkettyäsi keittotason päälle ja asetettuasi
kattilan keittoalueelle valitse alue
vastaavalla painikkeella: näytössä näkyy
tehotaso 0.
Keittoalueiden tehotasoja voidaan säätää
painikkeilla +/-. Pienin tehotaso on 1 ja
suurin on 9.
Esittelytoiminto
Tässä keittotasossa on esittelytoiminto, jonka
avulla käyttöpaneelia voidaan kokeilla
kytkemättä keittoalueita päälle.
Esittelytoiminto on otettava käyttöön ja
poistettava käytöstä 60 sekunnin kuluessa
siitä, kun laite kytketään verkkovirtaan.
Esittelytoiminto käynnistetään painamalla
kahden ulomman keittoalueen
valintapainiketta samanaikaisesti
vähintään viisi sekuntia: kirjaimet dE tulevat
näkyviin keskinäyttöön. Nyt voit tutustua
käyttöpaneelin toimintoihin.
Esittelytoiminto poistetaan käytöstä
vastaavalla tavalla. Keittotaso on kuitenkin
ensin kytkettävä irti verkkovirrasta ja
kytkettävä uudelleen verkkovirtaan ja
toimenpide on tehtävä 60 sekunnin kuluessa
kytkennästä.
Merkkiäänten käyttöönotto/
käytöstäpoisto
Kytkettyäsi keittotason toimintaan pidä
painiketta + ja ulointa oikealla olevaa
valintapainiketta (käyttöpaneelin lukitus)
painettuina samanaikaisesti vähintään
kolme sekuntia.
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Keittoalueiden kytkeminen pois päältä
Valitse keittoalue, jonka haluat kytkeä pois
päältä. Paina vastaavaa painiketta (piste
syttyy tehotason merkkivalon oikealle
puolelle alas).
Paina painiketta - , kunnes taso on 0.
Keittoalueet voidaan kytkeä pois päältä
välittömästi painamalla keittoalueen
valintapainiketta kolme sekuntia. Keittoalue
kytkeytyy pois päältä ja näyttöön tulee
jälkilämmön merkkivalo H.
Käyttöpaneelin lukitus
Toiminto lukitsee keittotason painikkeet, jotta
sitä ei voi vahingossa käynnistää.
Käyttöpaneelin lukitus kytketään painamalla
painiketta D kolmen sekunnin ajan.
Kaikki muut käyttöpaneelin painikkeet
on lukittu paitsi virrankatkaisupainike.
Käyttöpaneelin lukitus vapautetaan samalla
tavalla kuin se lukitaan.
Valopiste sammuu, ja keittotaso on taas
käytettävissä.
Vesi, kattilasta roiskunut neste tai mikä
tahansa esine kuvakkeen alapuolella olevan
painikkeen päällä voi vahingossa aiheuttaa
lukituksen kytkeytymisen tai vapautumisen.
Käyttöpaneelin osoittimet
Lämpötilan merkkivalo
Keittotasossa on jokaisen keittoalueen
jälkilämmön merkkivalo. Se näyttää minkä
keittoalueen lämpötila on vielä korkea.
Jos näytössä näkyy H, keittoalue on vielä
kuuma. Kun tämä merkkivalo palaa, voit
esimerkiksi pitää ruokaa lämpimänä
keittoalueella tai sulattaa voita
Kun keittoalue jäähtyy, näyttö sammuu.
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Vääränlainen keittoastia tai keittoastiaa
ei ole.
Jos keittoastia ei ole sopiva
induktiokeittotasolle, jos astia on
asetettu väärin tasolle tai jos astia on
vääränkokoinen, näytössä näkyy viesti: ei
kattilaa (katso kuva). Jos keittoastiaa ei
tunnisteta 60 sekunnin kuluessa, keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.

Suositeltavat kattilan halkaisijat
Ø Keittoalue

Ø Keittoastia

210 mm

150–210 mm

180 mm

120–180 mm

145 mm

100–145 mm
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Huolto ja puhdistus
Keittotaso on suositeltavaa puhdistaa
jokaisen käytön jälkeen pinnan
vahingoittumisen ja ruokaroiskeiden
kuivumisen välttämiseksi. Varmista ennen
puhdistuksen aloittamista,
että keittoalueet on kytketty pois toiminnasta
eikä näytössä enää näy jälkilämmön
merkkiä (H).
Älä käytä höyrypesuria!
Poista säännöllisesti pöly laitteen alta
ja ilman sisääntulo- ja ulostuloaukoista.
Pöly estää ilmankierron ja sähkömoduulin
jäähtymisen ja heikentää lieden toimintaa
Keittotaso on suositeltavaa puhdistaa
1. pehmeällä puhtaalla liinalla,
keittiöpaperilla tai keraamiselle liedelle
tarkoitetulla erikoistuotteella. Älä käytä

karkeapintaisia sieniä ja/tai teräsvillaa.
2. Älä anna ruoantähteiden kuivua
keittotason pintaan. Sokeri tai hyvin
sokeripitoiset ruoat vahingoittavat
keittotasoa, ja ne on poistettava heti
lasipinnalle tarkoitetulla kaapimella.
Varoitus Lasipinnoille tarkoitetun
kaapimen terä on hyvin terävä: käytä
sitä varovasti.
3. Poista mahdollinen kuivunut lika
kaapimella tai erikoistuotteilla.
4. Puhdista suola, sokeri ja hiekka
keittotasolta välittömästi, koska ne
saattavat naarmuttaa keraamista
pintaa.
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Vianmääritys
Virhekoodi

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Keittotaso kytkeytyy Kytkimet ovat
pois toiminnasta, ja jatkuvasti
3 sekunnin kuluttua painettuna.
kuuluu äänimerkki
10 sekunnin välein.

Käyttöpaneelilla
on vettä tai
keittiövälineitä.

Puhdista
käyttöpaneeli.

C81, C82

Käyttöpaneeli
sammuu liian
korkean lämpötilan
vuoksi.

Sisäisten
elektronisten osien
lämpötila on liian
korkea

Odota, että
keittotaso jäähtyy,
ennen kuin käytät
sitä uudelleen

C83

Käyttöpaneelilla
näkyy keittotason
virran katkaisun
virhekoodi
elektroniikkapiirin
häiriön vuoksi.

Keittotasoon on
syötetty ylijännite.

Keittotasoa
voi edelleen
käyttää, mutta ota
kuitenkin yhteys
huoltopalveluun.

C85

Keittotaso ei toimi,
kun kattila laitetaan
tasolle.

Kattila ei ole sopiva
induktiokeittotasolle.

Käytä
induktiokeittotasolle
sopivaa kattilaa.

F02 tai F04 tai C84

Kytkentäjännite
Anturi havaitsee
on väärä tai
liitäntäjännitteestä
virransyöttöongelma. poikkeavan
jännitteen.

Irrota laite
sähköverkosta ja
tarkista liitäntä.

F42 tai F43

Keittotason liitännän
jännite ei ole oikea.

Irrota laite
sähköverkosta ja
tarkista liitäntä.

F01, F05, F06, F07,
F10, F12, F25, F33,
F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58,
F61, F62, F63, F72,
F74, F77

Ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi

Anturi havaitsee
liitäntäjännitteestä
poikkeavan
jännitteen.
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Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:
1. Lue kohta Vianmääritys ja tarkista,
voitko poistaa ongelman omatoimisesti
2. Kytke keittotaso uudelleen toimintaan ja
tarkista, toimiiko se oikein.
3. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ilmoita seuraavat tiedot:
• toimintahäiriön laatu
• keittotason malli
• huoltokoodi (numero, joka on merkitty
sanan SERVICE perään keittotason alla
olevaan arvokilpeen sekä takuukorttiin);
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• täydellinen osoitteesi
• puhelinnumerosi.
Jos korjausta tarvitaan, ota yhteys
takuutiedoissa mainittuun valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos huolto- tai korjaustyön jostakin syystä
tekee joku muu kuin valtuutettu huoltoliike,
pyydä aina vahvistus
tehdystä työstä ja vaadi alkuperäisten
varaosien käyttöä.
Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti
voi heikentää tuotteen turvallisuus- ja
laatuominaisuuksia.

Tekniset tiedot
Mitat
Leveys (mm)

580

Korkeus (mm)

58

Syvyys (mm)

510

Jännite (V)

Katso Asennus ja sähköliitäntä

Tekniset tiedot on merkitty laitteen pohjaan
kiinnitettyyn arvokilpeen.
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Sähköliitäntä
VAROITUS: Kytke laite irti
sähköverkosta.
– Asennuksen saa suorittaa ainoastaan
ammattitaitoinen asentaja, joka
tuntee voimassa olevat asennus- ja
turvallisuusmääräykset.
- Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista
ihmisille, eläimille tai omaisuudelle
aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on
syntynyt näiden määräysten noudattamisen
laiminlyönnin vuoksi.
– Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta
keittotaso voidaan poistaa työtasolta.
– Tarkista, että laitteen pohjaan kiinnitetyssä
arvokilvessä mainittu jännite vastaa
asunnon jännitettä.

sekunnin mittaisen tarkistuksen.

}
}

}

}
}

}
sininen/vihreä
musta/ruskea
keltainen/vihreä

1. Irrota kytkentärasian suojakansi
(A) avaamalla ruuvi ja työnnä kansi
kytkentärasian saranan (B) sisään.
2. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen ja liitä
johtimet kytkentäkoteloon kotelon vieressä
olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
3. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen.
4. Sulje kansi (C) ja kiinnitä aikaisemmin
}
irrottamasi ruuvi koteloon.
Aina kun keittotaso kytketään verkkovirtaan,
}
laite suorittaa automaattisen muutaman

}

N1
N2
L1
L2

=
=
=
=
=

E
N
N
R
S

(keltavihreä)
(sininen)
(sininen)
(musta)
(ruskea)

}

}

Kytkentä
verkkovirtaan
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Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalien hävittäminen
Pakkausmateriaali on täysin kierrätettävää
ja siinä on kierrätysmerkki ( ).
Pakkausmateriaaleja ei saa heittää
ympäristöön, vaan ne on hävitettävä
paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Tuotteen hävittäminen
Tämä laite on merkitty sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätystä
säätelevän SER-direktiivin 2012/19/EU
mukaisesti.
Varmistamalla, että laite poistetaan
käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa
välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
tuotteessa tai sen asiakirjoissa
Symboli
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana, vaan se on
toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräyskeskukseen.

IKEA-TAKUU

Energiansäästö
Huomioi seuraavat ohjeet parhaan
lopputuloksen saavuttamiseksi:
-- Käytä kattiloita ja pannuja, joiden
pohjan läpimitta on sama kuin
keittoalueen läpimitta.
-- Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja
pannuja.
-- Peitä kattila kannella kypsennyksen
ajaksi, jos mahdollista.
-- Aseta keittoastia tasoon merkityn
keittoalueen keskelle.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
-- TÄMÄ LAITE VASTAA EUROOPAN
KOMISSION ASETUKSEN N:o 66/2014
EKOLOGISTA SUUNNITTELUA
KOSKEVIA VAATIMUKSIA
EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN
60350-2 MUKAISESTI.
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IKEA-TAKUU
Miten kauan IKEA-takuu on
voimassa?
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
kodinkoneen ostopäivästä lukien.
LAGAN‑merkkisten laitteiden takuu on
kaksi (2) vuotta. Todisteeksi vaaditaan
alkuperäinen ostokuitti. Takuuaikana
mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät
pidennä kodinkoneen takuuaikaa.
Mitä laitteita IKEAn 5 vuoden takuu ei
koske?
LAGAN-merkkisiä kodinkoneita ja
kaikkia IKEA-tavaratalosta ennen 1.
elokuuta 2007 ostettuja kodinkoneita.
Kuka vastaa takuupalvelusta?
IKEAn valtuutettu palveluntarjoaja
takaa palvelun suorittamisen oman
huoltopalvelunsa tai valtuutettujen
huoltokumppaneiden verkoston kautta.
Mitä takuu kattaa?
Takuu kattaa kodinkoneiden materiaalija valmistusvirheiden aiheuttamat
virheet siitä päivästä lähtien, kun tuote
ostetaan IKEA-tavaratalosta. Takuu
koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset
mainitaan kohdassa “Mitä tämä takuu ei
kata?”. Takuuaikana takuu kattaa vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
kuten korjaustyöt, osat ja työ- ja
matkakustannukset edellyttäen, että laite
voidaan korjata ilman erityiskustannuksia.
Näissä olosuhteissa sovelletaan EUdirektiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia
määräyksiä. Korvatuista osista tulee IKEAn
omaisuutta.
Mitä IKEA tekee ongelman
ratkaisemiseksi?
IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tarkistaa
tuotteen ja päättää oman harkintansa

mukaan, kuuluuko vika takuun piiriin. Mikäli
näin on, IKEAn nimeämä palveluntarjoaja
tai sen valtuutettu huoltokumppani oman
huoltopalvelunsa kautta oman harkintansa
mukaan joko korjaa viallisen tuotteen
tai vaihtaa sen uuteen samanlaiseen tai
vastaavaan tuotteeseen. Korvatuista osista
tulee IKEAn omaisuutta.
Mitä tämä takuu ei kata?
• Normaalia kulumista.
• Tahallisia tai huolimattomuudesta
aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden
noudattamisen laiminlyömisestä,
virheellisestä asennuksesta tai
väärään jännitteeseen liittämisestä
aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai
sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta,
syöpymisestä tai vesivahingoista
aiheutuneet vahingot, syöttöveden
liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai
epänormaaleista ympäristöolosuhteista
aiheutuneet vahingot mukaan lukien,
mutta niihin rajoittumatta.
• Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia,
kuten paristoja ja lamppuja.
• Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien
vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen
normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja
värieroja.
• Vieraiden esineiden tai aineiden tai
suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä
tai pesuainelokeroissa olevien
tukosten poistamisen tai kodinkoneen
puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia
vahinkoja.
• Seuraavia osia koskevia vahinkoja:
lasikeraaminen taso, varusteet, astiaja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja
tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja
lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kuoret
ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden
vahinkojen voida todistaa syntyneen
valmistusvirheiden vuoksi.
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Tapauksia, joissa huoltokäynnin aikana
kodinkoneessa ei havaita vikaa.
• Muiden kuin nimettyjen
palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun
huoltokumppanin tekemiä korjauksia
tai korjauksia, joissa ei ole käytetty
alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta
asennuksesta johtuneita korjauksia.
• Muussa kuin kotitalouskäytössä eli
ammattimaisessa käytössä syntynyttä
vikaa.
• Kuljetusvaurioita. Jos asiakas
kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen
aikana mahdollisesti syntyvistä
vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa
tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen,
IKEA (ei tämä takuu) vastaa toimituksen
aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
• Kustannuksia, jotka syntyvät laitteen
asentamisesta paikalleen.
Jos IKEAn nimeämä palveluntarjoaja
tai valtuuttama huoltoliike kuitenkin
korjaa tai korvaa laitteen tämän takuun
ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai
sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa
asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen
tai asentaa korvatun laitteen.
Nämä rajoitukset eivät koske virheetöntä
työtä, jonka on suorittanut ammattitaitoinen
korjaaja käyttäen kodinkoneen alkuperäisiä
osia mukauttaakseen laitteen vastaamaan
toisen EU-maan teknisiä turvallisuusohjeita.
Miten kansallista lakia sovelletaan?
IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset
oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
paikalliset lailliset vaatimukset.
Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään
tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä
kuluttajan oikeuksia.
Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa
määritettyjä oikeuksia.
Voimassaoloalue
Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja
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jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu
tarjotaan uudessa maassa normaalisti
voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti.
Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun
puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite
vastaa ja on asennettu:
- sen maan teknisten määräysten
mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään.
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan
turvallisuusohjeiden mukaisesti.
IKEA-kodinkoneiden valtuutettu
MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU
Ota yhteys IKEAn nimeämään valtuutettuun
huoltokeskukseen, kun:
• haluat tehdä tämän takuun piiriin
kuuluvan huoltopyynnön
• haluat pyytää lisäohjeita koskien
IKEA-kodinkoneen asennusta
IKEA‑keittiökalusteisiin
• haluat pyytää lisäohjeita koskien
IKEA‑kodinkoneiden toimintoja.
Varmistaaksemme, että saat parhaan
mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan
huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai
käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa.
Huoltokeskusten yhteystiedot
Viimeiseltä sivulta löytyvät
kaikki IKEAn nimeämät
valtuutetut huoltokeskukset
ja kyseisen maan
yhteysnumerot.

Nopean palvelun saamiseksi
suosittelemme käyttämään
tässä käyttöohjeessa mainittuja
puhelinnumeroita. Ilmoita aina tässä
ohjekirjasessa esitetyt numerotiedot
koskien sitä laitetta, joka tarvitsee
huoltoa. Ilmoita lisäksi aina IKEAn
tuotenumero (8-numeroinen koodi)
ja laitteen arvokilvessä oleva
huoltokoodi (12-numeroinen koodi).

SUOMI

PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!
Se on todiste ostosta ja vaaditaan
takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa
on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja
kunkin ostetun laitteen tuotenumero
(8-numeroinen koodi).
Tarvitsetko lisäapua?
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity
kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEAasiakaspalveluun.
Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti
laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin.
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Säkerhetsinformation
Din och andras säkerhet är
mycket viktig.
Både instruktionsboken och
apparaten själv är utrustade
med viktiga meddelanden som
handlar om säkerhet - läs dessa
och följt alltid råden.
Detta är en säkerhetssymbol
för fara, och symbolen varnar
för eventuella risker för
användaren och andra i
närheten.
Alla säkerhetsmeddelanden har
farosymbolen och följande ord i
sin absoluta närhet:
FARA: Visar på en farlig
situation som, om den inte
undviks, kommer att förorsaka
svåra skador.
VARNING: Visar på en farlig
situation som, om den inte
undviks, kan förorsaka svåra
skador.
Alla säkerhetsmeddelanden
specificerar vilken eventuell risk
du utsätts för, och visar hur du kan
reducera risken för skada eller

Tekniska data
Elektrisk anslutning
Miljöhänsyn
IKEA GARANTI

48
49
50
51

elchock som kan ske vid felaktig
användning av
apparaten. Följ noggrant följande
instruktioner:
- Apparaten skall alltid vara
skild från elnätet innan arbete
med installation utförs på
apparaten.
- Installation och underhåll skall
utföras av behörig fackman
i enlighet med tillverkarens
anvisningar och i enlighet med
lokala säkerhetsbestämmelser.
Reparera inte eller byt ut
delar på apparaten om detta
inte direkt rekommenderas i
instruktionsboken.
- Enligt lag är det obligatoriskt
att ansluta apparaten till jord.
- Elsladden måste vara
tillräckligt lång för att apparat
som är inbyggd i köksskåp
skall kunna anslutas till ett
eluttag.
- För att installationen
skall uppfylla gällande
säkerhetskrav, krävs att
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du använder en flerpolig
strömbrytare med minst 3mm
kontaktavstånd.
Använd inga grenuttag eller
förlängningssladdar.
Dra inte i elsladden för att
skilja apparaten från elnätet.
När installationen är klar skall
det inte gå att komma åt de
elektriska komponenterna.
Apparaten är uteslutande
avsedd att användas i
hushållet för tillagning av
livsmedel.
Det är inte tillåtet att använda
apparaten för andra ändamål
(t ex att värma upp rum).
Tillverkaren åtar sig inget
ansvar för olämplig eller
felaktig användning eller
för felaktiga inställningar av
reglagen.
Denna apparat och dess
åtkomliga delar hettas upp
under användning. Var
försiktig så att du inte rör vid
värmeelementen. Barn under 8
års ålder skall hållas borta från
apparaten, såvida de inte är
under uppsyn.
Denna apparat kan
användas av barn från
8 år och uppåt och av
personer med reducerad
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psykisk, fysisk, sensoriell
eller mental kapacitet, såväl
som av personer helt utan
erfarenhet och kunskap, så
länge de övervakas eller får
instruktioner angående säker
användning av apparaten
och förstår de faror som kan
uppstå. De får inte leka med
apparaten. Rengöring och
användarunderhåll skall inte
utföras av barn utan översyn.
Apparatens åtkomliga delar
kan bli mycket heta under
användning. Barn måste hållas
under uppsikt så att de inte
leker med apparaten.
Under och efter användning av
apparaten, skall du inte röra
vid värmeelementen. Undvik
kontakt med trasor eller andra
brännbara material tills alla
apparatens komponenter har
svalnat.
Lägg aldrig lättantändligt
material inne i apparaten eller
i närheten av apparaten.
Fett och upphettade oljor
kan lätt fatta eld. Övervaka
tillagningen när du lagar mat
med fett och olja.
Metallobjekt som knivar,
gafflar, skedar och kastrullock
skall inte placeras på
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- Apparaten får inte startas
med hjälp av en extern timer
eller med hjälp av ett externt
fjärrstyrningssystem.
- Använd inte ångtvättar.
- Tillagning utan uppsyn med
fett och olja kan vara farlig och
kan resultera i brand. Försök
ALDRIG att släcka sådan
brand med vatten, utan stäng
av apparaten och täck över
eldslågan med ett lock eller en
brandfilt.
Brandfara: förvara inte saker
på tillagningsytan.
- Efter användning, stäng
av spishällen med hjälp av
knappen och lite inte blint på
kastrullavkännaren.

spishällens yta, eftersom de
kan bli heta.
- En skiljepanel (medföljer ej)
måste monteras i utrymmet
under apparaten på minst
20 mm avstånd. Om en
skiljepanel från Ikea används,
följ instruktionerna som ges i
panelens referensmaterial.
Ingen skiljepanel behövs om en
ugn installeras under hällen.
- Om du inte installerar ugnen
undertill måste du använda
skiljepanelen och installera
lådan mellan skiljepanelen och
skåpet.
- Om ytan är spräckt, stäng av
apparaten för att undvika
eventuell elchock.
Produktbeskrivning

1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel

Kontrollpanel
B

C

A
A Styrreglage för kokzoner och dess
display
B På/Av

C Knappspärr
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Daglig användning

Att slå på/stänga av spishällen
Tryck på knappen
under cirka 2
sekunder tills kokzonernas displayer tänds.
För att stänga av trycker du på samma
knapp tills displayerna slocknar Alla
kokzoner stängs då av.
Om spishällen har använts kommer
restvärmevakten “H” att förbli tänd tills
kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder
efter att spishällen slås på så stängs den av
automatiskt
Före första användning
Viktigt: Induktionskokzonerna aktiveras inte
om kastrullerna eller stekpannorna inte har
korrekt dimension.
Använd endast kastruller som bär symbolen
"INDUCTION SYSTEM".
Innan du slår på plattan skall du placera
kastrullen på den önskade kokzonen.
Gamla kastruller:
För att kontrollera om kastrullen går att
använda kan du använda en magnet:
kastruller och stekjärn som inte fungerar är
inte magnetiska.
1. Se till att botten på kastrullen inte
är rispig, eftersom den då kan repa
spishällens yta. Kontrollera dina
köksredskap.
2. Placera inte köksredskap i metall på
spishällen. Bottnen på kastrullen och
spishällens yta i glaskeramik kan skadas.
3. Placera aldrig varma kastruller eller
stekpannor på kontrollpanelens yta. Den
kan skadas.
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Aktivering och reglering av kokzoner
Strömindikeringslampor
Indikerar vald kokzon
Placering på kokzon
När spishällen har satts på och kastrullen
har placerats på den valda kokzonen, välj
zonen med motsvarande knapp: displayen
visar nivå 0.
Varje kokzon har ett antal effektnivåer som
kan justeras med "+/-"-knapparna från “1”:
min. effekt, till “9”: max. effekt.
Demo-läge
Denna spishäll har ett demo-läge som gör
att du kan interagera med kontrollpanelen
utan att aktivera motsvarande kokzoner.
Proceduren för aktivering och inaktivering
måste utföras inom 60 sekunder från det att
apparaten ansluts till bostadens elnät.
För att aktivera demo-läget, håll de två
externa kokzonsknapparna intryckta
samtidigt i minst 5 sekunder: “dE” visas på
den centrala displayen. Du kan nu utforska
kontrollpanelens funktioner.
För att inaktivera demo-läget, upprepa
proceduren, men koppla först loss spishällen
från elnätet och anslut den igen. Utför
sedan proceduren inom 60 sekunder efter
anslutning.
Aktivering/inaktivering av ljudsignalen
När hällen har satts på, håll "+"-knappen
och väljarknappen längst till höger
("kontrollpanellås") intryckta samtidigt i
minst 3 sekunder.
Att stänga av kokzoner
Välj den kokzon du vill stänga av. Tryck på
motsvarande knapp (en lampa tänds längst
ned till höger på effektnivåindikatorn).
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Tryck på knappen “-” tills nivån är på “0".
För att stänga av omedelbart, håll
kokzonens knapp intryckt under 3 sekunder.
Kokzonen stängs då av och på displayen
visas “H” för restvärmevakt.
Spärr av kontrollpanelen
Funktionen blockerar alla reglage för att
undvika att hällen slås på av misstag.
För att aktivera kontrollpanelens
spärrfunktion, håll knappen D intryckt i 3
sekunder.
Kontrollpanelen är låst för alla ingrepp utom
för att stänga av spärren. För att inaktivera
spärren, repetera aktiveringsförfarandet.
Lampan slocknar och spishällen är på nytt
aktiv.
Om knappen under nyckelsymbolen blir blöt
av vatten, matlagningsvätska från kastruller,
eller om något placeras på den, kan ofrivillig
aktivering/inaktivering av spärren inträffa.
Kontrollpanelens signaler
Restvärmevakt
Spishällen är försedd med restvärmevakt på
varje kokzon. Denna signal visar vilka zoner
som fortfarande är mycket varma.
Om displayen visar “H” är kokzonen
fortfarande varm. Om kokzonen visar denna
symbol, kan du till exempel hålla en maträtt
varm eller passa på att smälta smör
Då kokzonen svalnat slocknar signalen på
displayen.
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Signal för felaktig, eller ingen kastrull.
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel
med din induktionshäll, eller om den är
felplacerad eller av fel storlek, så visas
indikationen "no pot" (kastrull saknas) i
teckenfönstret (se bild). Om inte någon
kastrull känns av inom 60 sekunder, stängs
hällen av.

Rekommenderade bottenvidder
Ø Zon

Ø Kastrull

210 mm

150 till 210 mm

180 mm

120 till 180 mm

145 mm

100 till 145 mm
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Rengöring och underhåll
Vi rekommenderar att du rengör spishällen
efter varje användning, för att undvika
skador på dess yta, och för att förhindra att
svår smuts bränns fast. Detta är mycket svårt
att avlägsna. Innan rengöring sker,
se till att alla kokzoner är avstängda och att
restvärmevakten ("H") är släckt.
Ångrengöring får ej användas!
Kontrollera regelbundet att det inte
finns damm på spishällens undersida, i
närheten av öppningarna där luft tas in och
släpps ut.
Damm kan förhindra att ventilationen och
kylningen av den elektroniska modulen
sker på korrekt sätt och sålunda försämra
spishällens funktion
Vid rengöring rekommenderar vi att:

1. du använder en ren, mjuk trasa,
hushållspapper eller specialprodukter
för rengöring av glaskeramikhällar.
Undvik att använda skursvampar med
slipande yta och/eller stålull.
2. Låt inte matrester torka in på spishällen.
Socker och matrester med hög
sockerhalt kan skada spishällen och skall
därför avlägsnas omedelbart med en
glasskrapa. Varning Glasskrapan har
ett slipat blad och skall därför användas
försiktigt.
3. Avlägsna eventuella matrester med en
skrapa eller med specialprodukter.
4. Sal, socker och sand kan repa ytan på
glaskeramikhällen: Torka genast upp
den typen av spill från hällen.
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Vad ska göras om ...
Felkod

Problem

Möjliga orsaker

Lösning

Spishällen slocknar
och efter 10
sekunder hörs en
ljudsignal var 3:e
sekund

Ständigt tryck på
kontrollpanelen.

Vatten eller
hushållsgeråd på
kontrollpanelen.

Rengör
kontrollpanelen.

C81, C82

Kontrollpanelen
stängs av pga för
hög temperatur.

Den invändiga
temperaturen är
för hög vid de
elektroniska delarna

Vänta tills hällen har
svalnat innan du
använder den igen

C83

Kontrollpanelen
indikerar felkoden
"spishäll avstängd"
på grund av ett
problem i en
elektronikkrets

Spishällen har
matats med
överspänning

Spishällen kan
fortfarande
användas, men
kontakta kundservice

C85

Spishällen kan inte
ge någon effekt till
kastrullen

Kastrullen är
inte lämplig för
induktionshällen

Använd en annan
induktionskastrull

F02 eller F04 eller
C84

Matarspänningen
är fel eller problem i
elnätet

Sensorn känner av
spänning som inte
överensstämmer
med kopplingens
spänning.

Koppla loss hällen
och kontrollera
elanslutningen.

F42 eller F43

Elanslutningen har
fel spänning.

Sensorn känner av
spänning som inte
överensstämmer
med kopplingens
spänning.

Koppla loss hällen
och kontrollera
elanslutningen.

F01, F05, F06, F07,
F10, F12, F25, F33,
F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58,
F61, F62, F63, F72,
F74, F77

Kontakta Kundservice och uppge felkoden.
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Innan du ringer Kundservice:
1. Kontrollera "Felsökning” ovan och försök
att lösa problemet på egen hand
2. Sätt på spishällen igen och kontrollera
om den fungerar på korrekt sätt.
3. Kontakta kundservice om felet kvarstår.
Ge följande information
• Typ av problem
• Modell av spishäll
• Servicenumret (dvs numret som står
efter ordet SERVICE på typskylten
under spishällen och på garantisedeln)
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• din fullständiga adress och
• ditt telefonnummer.
Om det blir nödvändigt med en reparation
bör du kontakta en auktoriserad
servicefirma. Se garantisedeln.
Vid den osannolika händelse av att ingrepp
eller reparation utförs av icke-auktoriserad
tekniker, kräv alltid certifikation
på arbetet, och kräv att originalreservdelar
används.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar
kan äventyra produktens säkerhet och
kvalitet.

Tekniska data
Dimensioner
Bredd (mm)

580

Höjd (mm)

58

Djup (mm)

510

Spänning (V)

Se avsnittet Installation och elektrisk
koppling.

Teknisk information finns på typskylten som
sitter i botten av apparaten.
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Elektrisk anslutning
VARNING. Koppla loss produkten från
eluttaget.
- Spishällen måste installeras av en behörig
servicetekniker som har kännedom om
gällande bestämmelser avseende säkerhet
och installation.
- Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
skador på person, djur eller egendom som
uppstår på grund av att anvisningarna i
detta kapitel ej har följts.
- Nätkabeln måste vara så lång att
spishällen kan flyttas från bänken.
- Se till att den spänning som specificeras
på dataskylten på hällens botten
överensstämmer med spänningen i hemmet.

spishällen automatiskt en kontroll under
några sekunder.

}
}

}

}
}

}
blå/grå
svart/brun
gul/grön

1. Avlägsna plintlocket (A) genom att lossa
skruven och för in locket i bygeln (B) på
plinten.
2. För in nätkabeln i klämman och anslut
ledarna till kopplingsplinten enligt
kopplingsschemat som sitter på locket.
3. Skruva fast nätkabeln med
kabelklammern.
4. Stäng locket (C) och skruva fast det }
på plinten med den tidigare avlägsnade
}
skruven.
För varje anslutning till elnätet utför }

N1
N2
L1
L2

=
=
=
=
=

E
N
N
R
S

(gul-grön)
(blå)
(blå)
(svart)
(brun)

}

}

Anslutning till
elnätet
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Miljöhänsyn
Kassering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet kan
återvinnas till 100%, vilket framgår av
återvinningssymbolen ( ). Hantera inte
förpackningsmaterialet vårdslöst, utan
ta ditt ansvar och sortera och kassera
det enligt de anvisningar som finns vid
återvinningscentralen.
Kassering av apparaten
Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv
2012/19/EU beträffande elektriskt och
elektroniskt avfall (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering
av denna apparat bidrar du till att förhindra
eventuella negativa konsekvenser för vår
miljö och vår hälsa.
Symbolen
på apparaten och på de
dokument som medföljer apparaten visar
att denna apparat inte får skrotas som
hushållsavfall, utan skall lämnas in på
miljöstation för återvinning av elektroniska
apparater.

IKEA GARANTI

Energibesparing
För att få bästa resultat, rekommenderar vi
dessutom följande:
-- Använd kastruller och stekpannor
vars botten har samma diameter som
kokzonen.
-- Använd endast flatbottnade kastruller
och stekpannor.
-- Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar
mat om det är möjligt.
-- Se till att kastrullen är i mitten
av den kokzon som är ritad på
glaskeramikhällen.
Försäkran om överensstämmelse
-- DENNA PRODUKT UPPFYLLER KRAVEN
VAD GÄLLER EKOUTFORMNING
ENLIGT BESTÄMMELSERNA I N.
66/2014, ENLIGT DEN EUROPEISKA
STANDARDEN EN 60350-2.

SVENSKA
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IKEA GARANTI - VITVAROR
Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt
inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från
IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti
som gäller från ursprungligt inköpsdatum.
Orginalkvittot gäller som inköpsbevis.
Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter omfattas inte av denna
garanti?
Alla vitvaror som köpts på IKEA före den
1 augusti 2007 och alla vitvaror i LAGAN
serien.
Vem utför service?
IKEA serviceföretaget utför service genom sin
egen serviceorganisation eller via sitt nätverk
av behöriga servicepartners.
Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar
den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka
orsakats av material- eller produktionsfel som
fanns vid den tidpunkt produkten köptes på
IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk.
Undantagen specificeras under rubriken “Vad
omfattas inte av den här garantin”. Inom
garantiperioden ersätts kostnader för att
åtgärda felet – t ex reparationer, reservdelar,
arbete och resor – förutsatt att vitvaran
är tillgänglig för reparation utan särskilda
kostnader.
Dessa villkor överensstämmer med EU direktiv
(Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrifter.
Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
Det av IKEA utsedda serviceföretaget
undersöker produkten och avgör, efter
eget omdöme, om problemet omfattas av
den här garantin. Om så är fallet kommer
IKEA serviceföretaget eller en behörig
servicepartner, efter eget val, antingen
reparera den defekta produkten eller ersätta

den med en likadan eller jämförbar produkt.
Om IKEA serviceföretaget eller en behörig
servicepartner reparerar eller ersättare
vitvaran inom villkoren för denna garanti,
kommer denna att återinstallera den
reparerade vitvaran eller installera den nya
vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden
omfattas av garantin om produkten enkelt är
tillgänglig för reparation. Om produkten är
installerad i en icke-standardmässig inbyggd
lösning måste kunden göra produkten
tillgänglig före servicebesöket.
Vad omfattas inte av den här garantin?
• Normalt slitage.
• Skador orsakade avsiktligt eller genom
oaktsamhet, genom underlåtenhet att
följa bruksanvisningen, felaktig installation
eller en anslutning till fel spänning,
skador orsakade genom kemisk eller
elektrokemisk reaktion, rost, korrosion
eller vattenskador som omfattar men inte
begränsas till skador orsakade av tillförsel
av vatten med onormalt hög kalkhalt
samt skador orsakade av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar normalt bruk av
vitvaran inklusive repor och eventuella
färgskillnader.
• Oavsiktliga skador orsakade av
främmande föremål eller ämnen
vid rengöring eller rensning av filter,
dräneringssystem eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: keramiskt
glas, tillbehör, över- och underkorgar,
bestickkorgar tillförsel- och
avloppsslangar, tätningar, lampor och
lampskydd, displayer, vred, höljen
och delar av höljen. Förutom när
sådana skador kan bevisas bero på
produktionsfel.
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Fall när inget fel har kunnat hittas vid
besök av en servicetekniker.
• Reparationer som inte utförts av ett utsett
serviceföretag och/eller en behörig
servicepartner, eller om andra reservdelar
än orginaldelar använts.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
utförts enligt anvisningarna.
• Användning av vitvaran i ett professionellt
sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten hem till sig
eller till någon annan adress, har IKEA
inget ansvar för eventuella skador som
kan uppstå under transporten. Men om
IKEA levererar produkten till kundens
leveransadress så täcks eventuella
skador som uppstår under den här
transporten av IKEA (dock inte inom
den här garantin). Vid sådana fall ska
kunden kontakta IKEAS:s Auktoriserade
serviceverkstad på Ikea.se.
• Kostnad för att utföra den initiala
installationen av IKEA vitvaran.
Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Så här tillämpas nationella och regionala
lagar
I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen
och köplagens reklamationsrätt. Den här
garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter
utöver reklamationsrätten.
Garantins internationella giltighet
För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan
tas till ett annat EU-land lämnas service enligt
garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet
att utföra service enligt garantin finns endast
om vitvaran överensstämmer med:
- de tekniska specifikationerna för det
landdär garantianspråket görs;
- monterings- och
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installationsanvisningarna samt
säkerhetsinformationen som medföljer
vitvaran.
Så här når du oss om du behöver hjälp efter
ditt köp
Kontakta IKEA:s Auktoriserade
serviceverkstad på Ikea.se eller ring
0775-700 500.
För att vi ska kunna ge dig bästa
möjliga hjälp, läs först noggrant igenom
bruksanvisingen innan du kontaktar oss.
Se också till att du har det aktuella IKEA
artikelnumret för din vitvara till hands innan
du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret
hittar du på ditt kvitto.
Vänligen titta på sista
sidan i denna manual för
den fullständiga listan
med IKEA:s Auktoriserade
serviceverkstäder och
nationella telefonnummer.

För att kunna ge dig snabbare
service ber vi att du använder
det telefonnummer som anges i
bruksanvisningen. Se till att du
har IKEA-artikelnumret, (den
8-siffriga koden) och det 12-siffriga
servicenumret som anges på
produktens typskylt till hands.
SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT
Det gäller som inköpsbevis. Du måste
kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att
garantin ska gälla. Detta kvitto anger
också IKEAs namn och artikelnummer (8
siffror) för varje produkt du har köpt.
Behöver ni extra hjälp?
För övriga frågor som är relaterade till teknisk
service av produkten, kontakta det lokala
varuhuset där produkten är inköpt. Läs alltid
produktens bruksanvising innan ni kontaktar
oss.
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BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif
Openingstijd:
Maandag - Vrijdag
8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:
Тарифа:
Работно време:

02 4003536
Локална тарифа
понеделник - петък

ČESKÁ REPUBLIKA

8.00 - 20.00

Telefonnummer:
Takst:
Åbningstid:

70150909
Lokal takst
Mandag - fredag
9.00 - 21.00
Lørdag
9.00 - 18.00
(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

8.00 - 20.00

DEUTSCHLAND
ΕΛΛΑΔΑ

06929993602
Ortstarif
Montag - Freitag

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
Χρέωση:
Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή

ESPAÑA
Teléfono:
Tarifa:
Horario:

FRANCE

913754126
Tarifa local
Lunes - Viernes
(España Continental)

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

Broj telefona:
Tarifa:
Radno vrijeme:

8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:
5852409
Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
Opnunartími:
Mánudaga - Föstudaga

ITALIA

Telefono:
Tariffa:
Orari d’apertura:

0238591334
Tariffa locale
Lunedì - Venerdì

Telefono numeris:
Skambučio kaina:
Darbo laikas:

(0) 520 511 35
Vietos mokestis
Nuo pirmadienio iki
penktadienio

LIETUVIŲ

MAGYARORSZÁG
Telefon szám:
Tarifa:
Nyitvatartási idő:

(06-1)-3285308
Helyi tarifa
Hétfőtől Péntekig

8.00 - 20.00

Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:

013602771461
Ortstarif
Montag - Freitag

8.00 - 20.00

Numer telefonu:
Stawka:
Godziny otwarcia:

225844203
Koszt połączenia według taryfy operatora
Poniedziałek - Piątek
8.00-20.00

Telefone:
Tarifa:
Horário:

213164011
Tarifa local
Segunda - Sexta

9.00 - 21.00

Phone number:
Rate:
Opening hours:

016590276
Local rate
Monday - Friday

8.00 - 20.00

Număr de telefon:
Tarif:
Orar:

021 2044888
Tarif local
Luni - Vineri

8.00 - 20.00

POLSKA

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

Телефонный номер: 84957059426
Стоимость звонка:
Местная стоимость звонка
Время работы:
Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA
9.00 - 21.00

0800 3636
Lokalna tarifa
Ponedjeljak - Petak

23500112
Lokal takst		
Mandag - fredag

РОССИЯ
8.00 - 20.00

09002354532 en/of 0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00
Zaterdag
9.00 - 20.00
Zondag
gesloten

Telefon nummer:
Takst:
Åpningstider:

ROMÂNIA

Numéro de téléphone: 0170480513
Tarif:
Prix d’un appel local
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

HRVATSKA

Openingstijd:

ÖSTERREICH

225376400
Místní sazba
Pondělí - Pátek

Telefon-Nummer:
Tarif:
Öffnungszeiten:

Telefoon:
Tarief:

NORGE

Telefonní číslo:
Sazba:
Pracovní doba:

DANMARK

NEDERLAND

9.00 - 17.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
8.00 - 20.00
Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi
8.00 - 20.00
Orario d’apertura:
Lunedì - Venerdì
8.00 - 20.00

SLOVENSKO
Telefónne číslo:
Cena za hovor:
Pracovná doba:

SRBIJA

(02) 50102658
Cena za miestny hovor
Pondelok až piatok

8.00 - 20.00

http://www.ikea.com

SUOMI

Puhelinnumero:
Hinta:
Aukioloaika:

0981710374
Yksikköhinta
Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

Telefon nummer:
Taxa:
Öppet tider:

0775-700 500
Lokal samtal
Måndag - Fredag
Lördag - Söndag

8.30 - 20.00
9.30 - 18.00

02076601517
Local rate
Monday - Friday

9.00 - 21.00

SVERIGE

UNITED KINGDOM
Phone number:
Rate:
Opening hours:

4000 108 83705
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