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Með fyrirvara á breytingum.

Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgj-
andi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki ábyrgur
fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur líkamstjóni eða
skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með heimilis-
tækinu til síðari notkunar.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

Ađvörun Hætta á köfnun, líkamstjóni eða varanlegri örorku.
• Látið ekki fólk, þar með talin börn, sem hefur skerta líkam-

lega skynjun, skert andlegt atgervi eða sem skortir reynslu og
þekkingu, nota heimilistækið. Þau verða að hafa fengið
kennslu eða tilsögn í notkun heimilistækisins hjá einstaklingi
sem er ábyrgur fyrir öryggi þeirra.

• Leyfið ekki börnum að leika sér með heimilistækið.
• Haldið öllum umbúðum frá börnum.
• Haldið öllum þvottaefnum frá börnum.
• Haldið börnum og gæludýrum frá hurðinni á heimilistækinu

þegar hún er opin.
• Ef heimilistækið er með barnalæsingu er mælt með því að þú

setjir hana á.
Almennt öryggi
• Áður en viðhald fer fram á tækinu skal slökkva á því og af-

tengja aðalklóna frá rafmagnsinnstungunni.
• Ekki skal breyta sérstökum eigineikum þessa tækis.
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• Fylgja skal leiðbeiningum um hámarksrúmmál hleðslu upp á
7 kg (sjá “Þvottakerfis línurit” kaflann).

• Ef rafmagnssnúran er skemmd, verður að fá nýja frá fram-
leiðanda, þjónustuaðila hans eða svipuðum hæfum aðila til
þess að koma í veg fyrir hættu.

• Starfandi vatnsþrýstingur (lágmarks og hámarks) verður að
vera á milli 0,5 bör (0,05 MPa) og 8 bör (0,8 MPa)

• Lofttúðurnar undir tækinu (ef við á) mega ekki vera lokaðar
vegna teppis.

• Heimilistækið skal tengja við vatn með nýju slöngunum sem
fylgja með því. Ekki skal endurnýta gamlar slöngur.

 Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
• Fjarlægið umbúðirnar og flutningsbolt-

ana.
• Geymið flutningsboltana. Þegar þú hreyf-

ir heimilistækið aftur verður þú að koma í
veg fyrir að tromlan hreyfist.

• Ekki setja upp eða nota skemmt heimilis-
tæki.

• Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar
sem hitastigið er undir frostmarki (minna
en 0 °C) eða þar sem tækið er útsett fyrir
veðri.

• Fylgja skal uppsetningarleiðbeiningum
sem fylgja með tækinu.

• Gætið þess að gólfið þar sem tækið er
sett upp sé slétt, stöðugt, hitaþolið og
hreint.

• Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki
er hægt að opna tækið að fullu.

• Farðu alltaf varlega þegar þú hreyfir
tækið af því að það er þungt. Alltaf skal
nota öryggisgleraugu.

• Gættu þess að það sé loftræsting á milli
heimilistækisins og gólfsins.

• Stillið fæturna af svo að nauðsynlegt bil
sé á milli heimilistækisins og teppisins.

Rafmagnstenging
Ađvörun Eldhætta og hætta á raflosti.

• Heimilistækið þarf að vera jarðtengt.
• Gætið þess að rafmagnsupplýsingarnar á

tegundarspjaldinu passi við aflgjafann. Ef
ekki, skal hafa samband við rafvirkja.

• Alltaf nota rétt uppsetta innstungu sem
gefur ekki raflost.

• Ekki nota fjöltengi eða framlengingar-
snúrur.

• Gætið þess að rafmagnsklóin og snúran
verði ekki fyrir skemmdum. Hafið sam-
band við þjónustuna eða við rafvirkja til
að skipta um skemmda rafmagnssnúru.

• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við raf-
magnsinnstunguna í lok uppsetningarinn-
ar. Gætið þess að rafmagnsklóin sé að-
gengileg eftir uppsetningu.

• Ekki toga í rafmagnssnúruna til að taka
heimilistækið úr sambandi. Togið alltaf í
rafmagnsklóna.

• Ekki snerta rafmagnssnúruna eða raf-
magnsklóna með blautum höndum.

• Þetta heimilistæki samræmist EBE-tilskip-
unum.

Tenging við vatn
• Passið að vatnsslöngurnar verði ekki fyrir

skemmdum.
• Heimilistækið skal tengja við vatn með

nýju slöngunum sem fylgja með því. Ekki
skal endurnýta gamlar slöngur.
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• Áður en heimilistækið er tengt við nýjar
pípur eða pípur sem hafa ekki verið not-
aðar í langan tíma, skal láta vatnið renna
þangað til það er hreint.

• Í fyrsta skipti sem heimilistækið er notað,
skal tryggja að enginn leki eigi sér stað.

Notkun
Ađvörun Hætta á líkamstjóni, raflosti,
eldi, brunasárum eða því að

heimilistækið skemmist.
• Nota skal þetta heimilistæki innan heimili-

sins.
• Farið eftir öryggisleiðbeiningunum á um-

búðum þvottaefnisins.
• Ekki skal setja eldfimar vörur eða hluti

sem eru blautir af eldfimum vökva á, eða
nálægt heimilistækinu.

• Ekki snerta glerið í hurðinni á meðan
þvottaferill er í gangi. Glerið getur verið
heitt.

• Gætið þess að fjarlægja alla málmhluti úr
þvottinum.

• Ekki skal setja ílát til að safna hugsanleg-
um vatnsleka undir tækið. Hafið samband
við þjónustu til að fá upplýsingar um
hvaða aukahluti má nota.

Meðferð og þrif
Ađvörun Hætta á líkamstjóni eða því
að heimilistækið skemmist.

• Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa
heimilistækið.

• Þvoið heimilistækið með rökum og mjúk-
um klút. Notið aðeins mild þvottaefni. Ekki
nota rispandi efni, stálull, leysiefni eða
málmhluti.

Förgun
Ađvörun Hætta á líkamstjóni eða
köfnun.

• Aftengið heimilistækið frá rafmagnsgjaf-
anum.

• Klippa rafmagnssnúruna af og fleygið
henni.

• Fjarlægið dyraklemmuna til að koma í
veg fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í
tækinu.

Þjónusta
• Hafið samband við þjónustuna til að láta

gera við heimilistækið. Við mælum með
því að nota aðeins upprunalega vara-
hluti.
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Vörulýsing
1

1 2

3

4

5

1 Þvottaefnisskúffa
2 Stjórnborð
3 Handfang til að opna dyr
4 Merkiplata
5 Stillanlegir fætur

Þvottaefnisskúffa
 Hólf fyrir duft eða fljótandi þvottaefni

notað í aðalþvotti. Ef verið er að nota fljót-
andi þvottaefni skal hella því í vélina rétt
áður en kerfið er ræst.

 Hólf fyrir fljótandi bætiefni (mýkingar-
efni, sterkju).

Fylgið meðmælum framleiðanda varð-
andi skammtastærðir og farið ekki yfir

«MAX» merkið á þvottaefnisskúffunni. Mýk-
ingarefnum eða sterkju verður að hella í
hólfið áður en þvottur hefst.

Varúđ Ef þú vilt framkvæma forþvottinn, skaltu hella þvottaefninu inn á milli fatnað-
arins inn í tromluna.
Varúđ Eftir því hvaða tegund þvottaefnis þú ert að nota (duft eða fljótandi) skal
tryggja að blakan, sem er sett í aðal þvottahólfið, sé í óskaðri stöðu.

Barnalæsing
Tryggið að börn eða gæludýr klifri ekki inn í
tromluna. Gætið þess að tromlan sé tóm
áður en hún er tekin í notkun.

Þetta heimilistæki inniheldur sérstakar að-
gerðir til að koma í veg fyrir að börn og
gæludýr festist inni í tromlunni.
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Til að virkja þennan
búnað, snúið
hnappnum (án þess
að þrýsta á hann)
innan á hurðinni
réttsælis þar til
grófin er lárétt. Not-
ið smápening ef
þörf krefur.

Til að aflæsa þess-
um búnaði og gera
mögulegt að loka
dyrunum á ný, snúið
hnappnum rangs-
ælis þar til grófin er
lóðrétt.

Stjórnborð
Hér fyrir neðan er mynd af stjórnborðinu. Á henni sjást þvottakerfisskífan, hnapparnir
og gaumljósin. Vísað er til þeirra með viðeigandi tölustöfum á næstu síðum.

90˚
60˚
40˚

1600

900

700
30˚

30'

21

5678910

43

1 Þvottakerfisskífa
2 Skjár
3 Þvottaseinkunar hnappur
4 Hurðarlæsingarljós
5 Byrja/Hlé hnappur

6 Aukaskolunarhnappur
7 Skyndiþvottar hnappur
8 Halda skolvatni hnappur
9 Vindingarhnappur

10 Hitastigs hnappur

Tafla yfir tákn

 = Bómull  = Stutt kerfi

 +  = Bómull + forþvottur  = Gallabuxur

  ECO = Bómull Sparkerfi  = Kveikja/Slökkva - Endurstilla

 = Gerviefni  = Hitastig
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Tafla yfir tákn

 = Viðkvæmt  = Kaldur þvottur

  = Handþvottur/Ull  = Vinda

 = Skol  = Halda skolvatni

 = Tæma  = Skyndiþvottur

 = Vinda  = Aukaskolun

20°   = Blanda 20°  = Kveikja/Hlé

 =Straufrítt  = Þvottaseinkun

 = 5 skyrtur  = Hurðarlæsing

Þvottakerfisskífa Hún leyfir þér að slökkva og kveikja á heimilistækinu og/eða
velja ákveðið kerfi.
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Skjár

BA

Skjárinn sýnir eftirfarandi upplýsingar:
• A

– Barnalæsing.
Þessi læsing gerir þér kleift að fara frá heimilistækinu á
meðan það er í gangi.

• B
– Lengd valins þvottakerfis.

Eftir að þvottakerfi er valið er lengd þess sýnd í klukku-
stundum og mínútum (til dæmis  ) . Lengt þvotta-
kerfis er reiknuð sjálfkrafa miðað við ráðlagða hámark-
shleðslu fyrir viðkomandi gerð efnis. Eftir að þvottakerfi
byrjar er tíminn uppfærður á mínútu fresti.

– Þvottaseinkun.
Hin valda seinkun sem er stillt með því að ýta á viðeig-
andi hnapp birtist á skjánum í nokkrar sekúndur, síðan
birtist aftur lengd hins valda þvottakerfis. Tímalengd
seinkunar styttist um eina einingu á hverri klukkustund og
þegar 1 klukkustund er eftir styttist tíminn hverja mínútu.

– Aðvörunarnúmer.
Ef upp koma notkunarvandamál birtast hugsanlega að-
vörunarnúmer, til dæmis  (sjá málsgreinina «Hvað
skal gera ef...»).

– Rangt val aukavals.
Ef aukaval sem er ekki samhæfanlegt við hið valda
þvottakerfi er valið, birtast skilaboðin Err neðst á skján-
um í nokkrar sekúndur og rauða gaumljósið fyrir hnapp
5 byrjar að blikka.

– Lok þvottakerfis.
Þegar þvottakerfi er lokið birtist blikkandi núll (  ),
gaumljósið 4 og gaumljósið fyrir hnapp 5 slokknar og
hægt er að opna dyrnar.

Þvottaseinkunar hnappur Með þessum hnappi er hægt að seinka þvotti um 30 mín. -
60 mín. - 90 mín., 2 klst. og síðan í 1 klst. þrepum upp í há-
mark 20 klukkustundir.

Gaumljós sem sýnir læsta
hurð

Gaumljósið 4 kviknar þegar þvottakerfið byrjar og gefur til
kynna hvort hægt er að opna hurðina:
• kveikt ljós: ekki er hægt að opna hurðina. Vélin starfar eða

hefur hætt að starfa með vatn ennþá í tromlunni.
• ljós slökkt: hægt er að opna hurðina. Þvottakerfinu er lokið

eða vatnið hefur verið tæmt úr vélinni.
• ljós blikkar: hurðin opnast eftir örfáar mínútur.

Byrja/Hlé hnappur Þessi hnappur leyfir þér að ræsa eða gera hlé á völdu þvott-
akerfi.
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Aukaskolunarhnappur Þetta heimilistæki er hannað til að spara orku. Ef nauðsynlegt
er að skola þvottinn með því að nota aukamagn af vatni
(aukaskolun), veldu þá þetta aukaval. Nokkrar viðbótar-
skolanir eru þá gerðar. Mælt er með þessum valkosti fyrir fólk
sem er með ofnæmi fyrir þvottaefni, og á svæðum þar sem
vatnið er mjög mjúkt.

Skyndiþvottar hnappur Stutt þvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott eða þvott sem bara
þarf að fríska aðeins upp á. Við mælum með að minni þvottur
sé settur í vélina.

Halda skolvatni hnappur Ef þetta er valið tæmist vatnið úr síðasta skoli ekki út til að
koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Áður en hurðin er opnuð
er nauðsynlegt að tæma allt vatn úr vélinni. Þó að þvottakerf-
inu ljúki snýst tromlan með reglulegu millibili til að hindra að
þvotturinn krumpist.
Til að tæma vatnið úr vélinni vinsamlegast lesið kaflann «Við
lok þvottakerfis».

Vindulækkunarhnappur Með því að ýta á þennan hnapp getur þú breytt hraða vin-
dingar innan valins kerfis.

Hitastigs hnappur Með þessum hnappi geturðu hækkað eða lækkað þvottahit-
astigið. Á stillingunni  þvær vélin einn þvottaferil með köldu
vatni.

Fyrsta notkun
• Tryggið að tengingar við rafmagn

og vatn séu í samræmi við leiðbein-
ingar um uppsetningu og tengingu.

• Gangið úr skugga um að tromlan sé
tóm.

• Látið vélina síðan ganga tóma á
bómullarstillingu á hæsta hita til að
fjarlægja hvers kyns leifar úr fram-
leiðsluferlinu úr tromlu og þvottakari.
Hellið 1/2 skammti af þvottaefni í
aðalþvottahólfið og setjið vélina í
gang.

Dagleg notkun
Opnið hurðina
Opnið dyrnar varlega með því að toga
hurðarhandfangið út á við.

Setjið þvottinn í vélina
Setjið þvottinn í vél-
ina, einn hlut í einu
og hristið úr hverri
flík eins mikið og
hægt er.
Með því að ýta á
dyrakarminn, skal
loka dyrunum vand-
lega.
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Mælið og fyllið á þvottaefni og
mýkingarefni
Fyrst skal athuga stöðu blöðkunnar:
UPP-Staða blöðku
ef verið er að nota
DUFT þvottaefni

NIÐUR - Staða
blöðku ef verið er
að nota FLJÓT-
ANDI þvottaefni í
aðalþvott

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN PU

SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

Ef blaðkan er ekki í óskaðri stöðu:

• Takið skúffuna út. Ýtið brún skúffunnar
út eins og sýnt er með örinni (PUSH) til
að auðvelda fjarlægingu skúffunnar.

Blaðkan snýr niður og þú vilt nota þvott-
aefnisduft:

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

• Snúðu blöðkunum
upp á við. Trygg-
ðu að blaðkan
smelli algjörlega
á sinn stað.

• Dragðu skúffuna
varlega til baka.

• Mældu og fylltu á
þvottaefni.

• Helltu þvottaefn-
isduftinu niður í
hólfið fyrir aðal-
þvottinn  .

Blaðkan snýr upp og þú vilt nota fljót-
andi þvottaefni:

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

• Snúðu blöðkunum
niður á við.

• Dragðu skúffuna
varlega til baka.

• Mældu og fylltu á þvottaefni.
Hvað varðar magn þvottaefnis skaltu
alltaf athuga hvað er skráð á um-

búðir vörunnar og tryggja að hægt sé að
hella þvottaefninu í skúffuna.
• Helltu fljótandi þvottaefni í hólfið  án

þess að fara yfir þau mörk sem eru gef-
in til kynna með blöðkunni. Setja verður
þvottaefnið í viðeigandi hólf á þvott-
aefnisskúffunni áður en þvottur hefst.

Ađvörun Ekki nota blöðkuna í stöð-
unni "NIÐUR" ásamt:

• Þvottaefnisgeli eða þykku þvottaefni.
• Þvottaefnisdufti.
• Með þvottakerfum sem eru með for-

þvott.
• Notið ekki fljótandi þvottaefni ef þvott-

akerfið fer ekki strax af stað.
Í öllum tilvikum hér að ofan, skal nota
blöðkuna í stöðunni "UPP".
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Helltu mýkingarefni
eða öðrum bætiefn-
um í hólfið sem er
merkt  (ekki fara
yfir merkið «MAX»
sem stendur í skúff-
unni). Setja verður
bætiefnin í viðeig-
andi hólf á þvott-
aefnisskúffunni áður
en þvottur hefst.

Lokið skúffunni varlega
Veljið þvottakerfi með
þvottakerfisskífunni (1)
Nú er kveikt á heimilistækinu. Gaumljósið á
hnappi 5 byrjar að blikka.
Í lok þvottakerfis verður að snúa skífunni í
stöðu O til að slökkva á heimilistækinu.

Til að fá lýsingu á sérhverjum þvottaf-
erli. samhæfni milli þvottaferla og

aukavalkosta, skal skoða kaflann «Þvotta-
kerfi».

Varúđ Ef þú snýrð þvottakerfisskífunni
yfir á annað kerfi á meðan

heimilistækið er í gangi, blikkar rauða
gaumljósið á hnappi 5 3var sinnum og
skilaboðin Err birtast á skjánum til að láta
vita að valið hafi verið rangt. Vélin byrjar
ekki á nýju þvottakerfi.
Stilltu hitastigið með því að ýta á hnapp
10
Þegar kerfi er valið leggur heimilistækið
sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig. Ýttu á hnapp
10 aftur og aftur til að hækka eða lækka
hitastigið, ef þú vilt að þvotturinn sé þveg-
inn á öðru hitastigi. Þá kviknar á viðkom-
andi gaumljósi.
Lækkaðu vinduhraðann með því að ýta á
hnapp 9
Þegar kerfi hefur verið valið leggur heimilis-
tækið sjálfkrafa til hámarksvinduhraða fyrir
viðkomandi kerfi.

Ýttu á hnapp 9 aftur og aftur til að breyta
vinduhraðanum, ef þú vilt að þvotturinn sé
undinn á öðrum hraða. Þá kviknar á við-
komandi gaumljósi.
Veldu tiltæka valkosti með því að ýta á
hnappa 8, 7 og 6
Hægt er að blanda saman mismunandi
aukavali eftir því hvaða þvottakerfi er valið.
Slíkt aukaval verður að fara fram eftir að
þvottakerfi hefur verið valið og áður en
kerfið er sett af stað.
Þegar þrýst hefur verið á þessa hnappa
kviknar á viðkomandi gaumljósum. Þegar
þrýst er aftur á hnappana slokknar á
gaumljósunum. Ef rangt aukaval er valið,
blikkar rauða gaumljósið á hnappi 5 3var
sinnum og skilaboðin Err birtast á skjánum.

Upplýsingar um hvaða aukaval hvert
þvottakerfi býður upp á er að finna í

kaflanum «Þvottastillingar».
Veljið þvottaseinkun með því að ýta á
hnappinn 3
Áður en þvottakerfið er sett af stað, ef ósk-
að er eftir að þvottavélin byrji ekki að þvo
strax, skal ýta á þennan hnapp til að velja
hvenær vélin á að byrja að þvo.
Valin seinkun (allt að 20 klukkustundir) birt-
ist á skjánum í nokkrar sekúndur og síðan
birtist lengd valins kerfis
Slíkt aukaval verður að fara fram eftir að
þvottakerfi hefur verið valið og áður en
kerfið er ræst .
Hægt er að afturkalla eða breyta þvottas-
einkun hvenær sem er, áður en þrýst er á
hnapp 5.
Að velja þvottaseinkun :
1. Veljið kerfi og aukaval ef með þarf.
2. Veljið þvottaseinkun með því að ýta á

hnappinn 3
3. Ýtið á hnapp 5.

– vélin byrjar að telja niður klukkutí-
mana

– Vélin byrjar að þvo þegar tíminn sem
valinn var er liðinn.

Að afturkalla Þvottaseinkun eftir að hafa
sett kerfið af stað:
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1. Stillið þvottavélina á HLÉ með því að
þrýsta á hnapp 5.

2. Ýtið einu sinni á hnapp 3. Á skjánum
birtist  '.

3. Ýtið á hnappinn 5 til að setja þvottafer-
ilinn aftur í gang.
• Það er bara hægt að breyta valinni

seinkun með því að velja þvottakerf-
ið upp á nýtt.

• Hurðin er læst í gegnum allan seink-
unartímann. Til að opna dyrnar þar
fyrst að stilla þvottavélina á HLÉ
með því að þrýsta á hnapp 5 og
bíða síðan í nokkrar mínútur áður en
þú opnar dyrnar. Eftir að dyrunum er
lokað, þrýstið á sama hnapp aftur.

• Þvottaseinkun er ekki hægt að velja
með kerfinu tæming.

Settu kerfið af stað með því að ýta á
hnappinn 5
Til að setja þvottakerfið sem valið var í
gang er þrýst á hnapp ; viðkomandi rautt
gaumljós hættir þá að blikka.
Gaumljósið 4 kviknar til að sýna að vélin sé
farin í gang og að dyrnar séu læstar.
Ef stillt hefur verið á tímaval byrjar þvottav-
élin að telja niður.

Ef rangt aukaval er valið, birtast skil-
aboðin Err á skjánum í nokkrar sek-

úndur og rauða gaumljósið fyrir hnapp 5
blikkar 3 sinnum.
Aukavali eða þvottakerfi sem er í gangi
breytt
Hægt er að breyta sumu aukavali áður en
þvottakerfi setur það í gang.
Áður en nokkur slík breyting er framkvæmd
verður að gera HLÉ á vinnslu með því að
þrýsta á hnapp 5.
Einungis er hægt að breyta þvottakerfi sem
er í gangi með því að byrja það upp á nýtt.
Snúið þvottakerfisskífunni á O og síðan á
nýtt þvottakerfi Setjið nýja þvottakerfið af
stað með því að þrýsta á hnappinn 5 aftur.
Þvottavatnið í vélinni er ekki tæmt

Þvottakerfi rofið
Til að rjúfa þvottakerfi sem er í gangi, þrýst-
ið á hnapp 5 og þá byrjar viðkomandi
grænt gaumljós að blikka.
Þrýstið aftur á hnappinn til að byrja þvott á
ný.
Hætt við þvottakerfi
Snúið þvottakerfisskífunni á O til að aflýsa
þvottakerfi sem er í gangi
Nú er hægt að velja nýtt þvottakerfi.
Hurðin opnuð eftir að þvottakerfi hefur
farið í gang
Stillið þvottavélina fyrst á hlé með því að
þrýsta á hnapp 5.
Ef gaumljósið 4 blikkar og slokknar eftir
nokkrar mínútur, er hægt að opna dyrnar á
vélinni.
Ef gaumljósið 4 er kveikt, merkir það að vél-
in er þegar að hitna eða að vatnsmagnið er
of mikið. Í báðum tilvikum skal ekki reyna að
opna dyrnar!
Ef ekki er hægt að opna hurðina þegar það
er nauðsynlegt, verður að slökkva á vélinni
með því að snúa þvottakerfisskífunni á  .
Hægt er að opna dyrnar eftir nokkrar mín-
útur.
Eftir að dyrunum er lokað þarf svo að velja
kerfi og aukaval á ný og þrýsta á hnapp 5.

Varúđ Gáðu að hæð vatnsins og
hitastigi!

Við lok þvottaferils
Vélin stoppar sjálfkrafa. Hljóðmerki heyrast
og blikkandi  birtist á skjánum, gaumljósið
fyrir hnapp 5 og gaumljósið fyrir 4 slokkna.
Ef kerfi eða aukaval sem endar með vatn í
vélinni hefur verið valið þá helst gaumljós
fyrir 4 kveikt og dyrnar eru læstar til að
gefa til kynna að nauðsynlegt sé að tæma
vatnið af vélinni áður en dyrnar eru opnað-
ar
Til að tæma vatnið úr vélinni
1. snúið þvottakerfisskífunni á 
2. Veljið tæmingar eða þeytivindukerfi.
3. lækkið vinduhraðann ef þörf krefur með

því að ýta á hnapp 9.
4. Ýtið á hnapp 5.
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Við lok kerfisins, eru dyrnar losaðar þannig
að hægt er að opna þær. Snúið þvottakerf-
isskífunni á  til að slökkva á þvottavélinni.
Fjarlægið þvottinn úr tromlunni og athugið
vandlega að hún sé tóm. Skrúfið fyrir vatns-
kranann ef ekki á að þvo meiri þvott. Skiljið
hurðina eftir opna til að koma í veg fyrir
myglu og óæskilega lykt.

Reiðuhamur: nokkrum mínútum eftir að
þvottakerfi klárast fer orkusparnaðarkerfið í
gang. Birtustig skjásins minnkar. Með því að
ýta á einhvern hnapp á heimilistækinu fer
það úr orkusparnaðastillingunni.

Góð ráð
Flokkun á þvotti
Fylgið þvottatáknum á hverri flík ásamt
þvottaleiðbeiningum framleiðanda. Flokkið
þvottinn eins og hér segir Hvítt, litað, ger-
viefni, viðkvæmt, ull.
Fjarlæging bletta
Erfiða bletti er oft ekki hægt að fjarlægja
eingöngu með vatni og þvottaefni. Því er
ráðlegt að hreinsa blettina fyrir þvott.
Blóð: Skolið óstorknað blóð með köldu vatni
Látið storknaða blóðbletti liggja yfir nótt í
vatni með blettahreinsi og nuddið svo með
sápu og vatni.
Olíumálning: Vætið með bensínbletta-
hreinsi, leggið flíkina á mjúkt efni og þrýstið
létt með vættri tusku á blettinn; gerið þetta
nokkrum sinnum.
Þurrir fitublettir: vætið með terpentínu, legg-
ið flíkina á mjúkt efni og þrýstið létt með
fingurgómum og bómullarklút á blettinn.
Ryð: oxalsýra leyst upp í heitu vatni eða
ryðleysir fyrir föt notaður kaldur. Farið var-
lega með ryðbletti sem eru ekki nýir þar
sem trénistrefjarnar eru orðnar skemmdar
og efnið hefur tilhneigingu til að gatast.

Myglublettir: Notið klór, skolið vel (hvít
bómull og fastir litir eingöngu).
Grasgræna: Setjið örlitla sápu og notið svo
klór (hvít bómull og fastir litir eingöngu).
Kúlupenni og lím: bleytið með asetóni 1),
leggið flíkina á mjúkt efni og þrýstið létt á
blettinn.
Varalitur: Vætið með asetóni eins og að
ofan, hreinsið svo bletti með spritti Notið
klór á allar blettaleifar.
Rauðvín: leggið í bleyti í vatn og þvottaefni,
skolið og notið edikssýru eða sítrónusýru,
skolið aftur. Notið klór á allar blettaleifar.
Blek: eftir því um hvers konar blek er að
ræða, vætið efnið fyrst með asetoni1), því
næst með ediksýru; notið klór á blettaleifar
af hvítu efni og skolið svo vel.
Tjörublettir: notið fyrst blettahreinsi, spritt
eða bensínhreinsi, nuddið svo með hreinsik-
remi.
Vatnsharka
Vatnsharka er mæld í stigum. Upplýsingar
um vatnshörku á hverjum stað er hægt að
nálgast hjá viðkomandi vatnsveitu eða
staðaryfirvöldum.

Einkenni
Vatnsharka

Þýsk °dH Frönsk °T.H.
Mjúkt 0-7 0-15

MIðlungs 8-14 16-25
Hart 15-21 26-37

Mjög hart > 21 > 37

1) ekki nota aseton á gervisilki.
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Nota þarf vatnsmýkingartæki ef vatnsharka er miðlungs-há. Fylgið leiðbeiningum fram-
leiðanda. Síðan er alltaf hægt að laga þvottaefnisskammtinn út frá vatnshörku sé vatn-

ið mjúkt.

Þvottastillingar
Vinsamlegast skoðaðu alltaf þvottamiðann á flík þinni og veldu þvottakerfi samkvæmt
því sem þar stendur.
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BÓMULL
90° - 60°- 40°
- 30° - Kalt

Hvít og lituð bómull
(venjuleg óhreinindi -
dálítil óhreinindi).

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
1600 rpm

7 kg
3.5 kg1)

Vinda
Halda skol-
vatni
Skyndiþvott-
ur
Aukaskolun

 + 
BÓMULL +
FORÞVOTTUR
90° - 60° - 40°
-30° - Kalt

Hvít og lituð bómull
(venjuleg óhreinindi -
mikil óhreinindi).

Forþvottur
Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
1600 rpm

7 kg
3.5 kg1)

Vinda
Halda skol-
vatni
Skyndiþvott-
ur
Aukaskolun

 
ECO2)

BÓMULL VIST-
VÆNT SPARK-
ERFI
60° - 40°

Sparneytinn þvottur
á hvítri og litafastri
bómull, lítið-mjög
óhreinum hlutum,
skyrtum, nærfötum.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
1600 rpm

7 kg

Vinda
Halda skol-
vatni
Aukaskolun

STRAUFRÍTT
60° - 40° - 30°
- Kalt

Gerviefni eða blönd-
uð efni: nærföt, lituð
föt, skyrtur sem
hlaupa ekki, blússur.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
900 rpm

3.5 kg
1.5 kg1)

Vinda
Halda skol-
vatni
Skyndiþvott-
ur
Aukaskolun

FÍNGERT
40°-30°- Kalt

Viðkvæm efni: til
dæmis gluggatjöld.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
700 rpm

3.5 kg
1.5 kg1)

Vinda
Halda skol-
vatni
Skyndiþvott-
ur
Aukaskolun
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ULL /HAND-
ÞVOTTUR
40°-30°- Kalt

Sérstakt kerfi fyrir ull-
arflíkur sem bera
merkinguna «Pure
new wool, non-
shrink, appliance
washable» og við-
kvæman fatnað þar
sem stendur að þvo
þurfi hann í höndun-
um.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
900 rpm 2 kg

Vinda
Halda skol-
vatni

SKOL
Stök skolun og vin-
ding til að sterkjum-
eðhöndla og mýkja
handþvegnar flíkur.

Skol
Hám. lokav-
inding 700
rpm fyrir
straufrítt og
viðkvæm efni.

7 kg

Vinda3)

Halda skol-
vatni
Aukaskolun

TÆMING
Til að tæma síðasta
skolvatnið í þvotta-
kerfum með aukaval-
inu Halda skolvatni
völdu.

Tæming á
vatni

7 kg

 

 

ÞEYTIVINDA
Sérstök vinda fyrir
handþvegnar flíkur
og á eftir þvottaferli
með aukavalinu
Halda skolvatni.
Hægt er að velja vin-
duhraðann með við-
komandi hnappi til
að laga sig að því
efni sem á að vinda.

Hámarks lok-
avinding við
1600 rpm

7 kg

Vinda  
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20°  
BLANDA 20° 4)

20°

Sérstakt kerfi fyrir
fatnað úr bómull,
gerviefnum og
blönduðum efnum
sem er lítið óhreinn.
Stillið á þetta þvotta-
kerfi til að minnka
orkunotkun.
Gættu þess að þvott-
aefnið sé fyrir lágt
hitatig til að tryggja
góðan árangur
þvotts.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
900 rpm

3 kg

Vinda
Halda skol-
vatni
Aukaskolun

AUÐVELT AÐ
STRAUJA
60° - 40° - 30°
- Kalt

Gerviefni: þegar þú
velur þennan þvotta-
kerfi þvær vélin og
vindur varlega til að
forðast krumpur.
Þannig er auðveld-
ara að strauja. Vélin
skolar líka meira.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
900 rpm 1 kg

Vinda
Halda skol-
vatni
Aukaskolun

5 SKYRTUR
30°

Gerviefni og blönduð
efni. Hentar fyrir 5 -
6 skyrtur sem eru lítið
óhreinar.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
900 rpm

2 kg

Vinda

STUTT KERFI
30°

Gerviefni og við-
kvæm efni. Lítið óhr-
ein föt eða föt sem
einungis þarf að frí-
ska upp á.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
700 rpm

2 kg

Vinda

GALLABUXUR
60° - 40° -30°
- Kalt

Buxur, skyrtur eða
jakkar úr gallaefni og
peysur sem eru unn-
ar úr hátækniefnum.
Aukavalið aukaskol
virkjast sjálfkrafa.

Aðalþvottur
Skolar
Hámarks lok-
avinding við
900 rpm

3.5 kg

Vinda
Halda skol-
vatni

1) Ef aukavalið SKYNDIÞVOTTUR er notað, þá er mælt með að minnka hámarkshleðslu á þvotti eins og ráðlagt er.
Hins vegar er hægt að fylla vélina eins og venjulega en hún þvær ekki alveg eins vel.

2) Stöðluð þvottakerfi fyrir Energy Label tölur um orkunotkun
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Samkvæmt reglugerð 1061/2010, eru þessi þvottakerfi hið «staðlaða 60° C bómullarþvottakerfi» og hið «staðlaða
40° C bómullarþvottakerfi». Þau eru skilvirkustu kerfin hvað varðar samsetningu orkunotkunar og vatnsnotkunar, til
að þvo venjulega óhreinan bómullarþvott.
Stillið á þetta þvottakerfi til að ná góðum þvottaárangri og minnka orkunotkun. Þvotturinn tekur lengri tíma.

Þvottahitastig þvottakerfisins getur verið frábrugðið skráðu hitastigi fyrir valið þvottakerfi.

3) Ef þetta aukaval er ekki virkt er hámarks lokavinding fyrir bómullarfatnað 1600 rpm.
4) Tækið setur í gang stutt upphitunarkerfi ef hitastig vatnsins er undir 20°C. Tækið getur sýnt stillingu hitastigs sem

"kalt".

Upplýsingar um orkuneyslu
Gögnin í þessari töflu eru námunduð gildi. Mismunandi ástæður geta breytt gildunum:
magn og tegund þvottar, hitastig vatns og umhverfishitastig.

Þvottastilling-
ar

Hleðsl
a

(kg)

Orkuneysla
(KWh)

Vatnsnotkun
(lítrar)

Námunduð
lengd kerfis

(mínútur)

Raki sem
eftir er (%)1)

Bómull 60 °C 7 1.3 73 170 44
Bómull 40 °C 7 0.85 73 145 44
Straufrítt 40 °C 3.5 0.65 58 95 35
Fíngert 40 °C 3.5 0.65 71 77 35
Ull/Handþvott-
ur 30 °C 2 0.3 48 55 30

Stöðluð bómullar þvottakerfi  
Staðlað 60 °C
bómull 7 1.07 50 236 44

Staðlað 60 °C
bómull 3.5 0.79 36 192 44

Staðlað 40 °C
bómull 3.5 0.57 36 166 44

1) Við lok vindingarfasa.

Slökkt (W) Í biðstöðu (W)
0.48 0.48

Upplýsingarnar í töflunum hér að ofan eru í samræmi við reglugerð Framkvæmdastjórnar
ESB 1015/2010 sem innleiðir tilskipun 2009/125/EC.

Meðferð og þrif
Ađvörun Slökktu á tækinu áður en þú
framkvæmir einhverja hreinsun eða

viðhaldsverk.

Viðhaldsþvottur
Þvottur við lágan hita getur valdið upp-
byggingu kalkleifa innan á tromlunni.
Við mælum með viðhaldsþvotti með reglu-
legu millibili.
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Viðhaldsþvottur:
• Tromlan ætti ekki að hafa neinn þvott í

sér.
• Veljið heitasta bómullarþvottakerfið.
• Notið venjulegan skammt af þvottaefni,

það verður að vera vistvænt duft.
Að hreinsa þvottaefnisskúffuna
Þvottaefnis- og bætiefna- skúffurnar þarf að
þvo reglulega.

• Takið skúffuna út.
• Til að auðvelda

hreinsun, skal
fjarlægja efri
hluta bætiefnas-
hólfsins.

• Notaðu stífan bursta til að hreinsa og
fjarlægja allar leifar af þvottaefni.

• Hreinsið alla fjarlægða hluti úr þvott-
aefnisskúffunni undir krananum til að
fjarlægja allar leifar af þvottaefni sem
hefur safnast upp.

• Notið fyrrnefndan
bursta til að
hreinsa afkima
hólfsins, og trygg-
ja skal að efri og
neðri hlutar hólf-
sins séu vel hrein-
ir.

Eftir að hafa hreinsað þvottaefnis- og
bætiefnahólfið, skal setja það á sinn stað.

Að hreinsa síuna á útslöngunni
Sían er gerð til að halda eftir ló og aðskota-
hlutum sem berast með þvotti.
Dæluna þarf að hreinsa reglulega.
Til að hreinsa síuna, skal gera eftirfarandi:
• snúðu þvottakerfisskífunni í stöðuna  ;
• aftengið heimilistækið;
• opnið dyrnar;

• snúðu tromlunni
og hallaðu síulok-
inu (FILTER)
þannig að örin
snúi að innsigli
dyranna;

• opnaðu síulokið
með því að ýta á
sérstakan krók og
með því að snúa
lokinu upp á við;

Ađvörun Haltu
síulokinu opnu

þangað til hægt er
að fjarlægja síuna.
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• áður en sían er
fjarlægð, skal
fjarlægja alla ló
og litla hluti úr sí-
unni og úr ná-
grenni hennar;

• fjarlægja skal síuna og hreinsa hana
undir krananum;

• ef nauðsynlegt er,
skal setja síulokiið
aftur í rétta stöðu.

• opnaðu síulokið
og settu síuna inn
aftur;

Sían er rétt sett í þegar gaumljósið á
toppi hennar er sýnilegt og lokað.

• lokið síulokinu;
• Setjið aðaltapp-

ann aftur í.

Síurnar á innslöngunni þrifnar
Ef það tekur langan tíma að fylla tækið með
vatni, eða ef það fyllist ekki, þá blikkar
gaumljósið fyrir ræsingu með rauðu ljósi.
Athugaðu hvort að vatnsinntakssíurnar eru
stíflaðar (sjá kaflann "Hvað skal gera ef..."
til að fá nánari upplýsingar).
Gerið eftirfarandi:
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1 • Skrúfið fyrir kran-
ann.

• Skrúfið slönguna
af krananum.

• Hreinsið síuna í
slöngunni með
stífum bursta.

• Skrúfið inntak-
sslönguna aftur
vandlega á kran-
ann.

2

• Skrúfið slönguna af heimilistækinu. Haf-
ið handklæði nærri vegna þess að eitt-
hvað vatn gæti runnið út.

• Hreinsið síuna í lokanum með stífum
bursta eða með tusku.

3

35° 45°

• Skrúfið slönguna
aftur á tækið með
því að snúa henni
til vinstri eða
hægri eftir upp-
setningu. Festið
lásróna rétt á til
að forðast vatns-
leka.

• Skrúfið frá vatns-
krananum.

Hætta á frosti
Ef tækið er sett upp á stað þar sem hitastig-
ið gæti fallið undir frostmark, skal fram-
kvæma eftirfarandi ráðstafanir til að
fjarlægja allt vatn sem kann að vera eftir
inni í tækinu:
1. aftengið heimilistækið;
2. Skrúfið fyrir kranann;
3. skrúfið innslönguna af krananum;
4. losið tæmingar-útslönguna úr sætinu á

afturhlið tækisins og aftengið hana frá
vaski eða niðurfalli;
1 2

5. settu skál á gólfið;
6. láttu útslönguna liggja á gólfinu, settu

ytri búnað tæmingar og innslöngunnar í
skálina sem er á gólfinu og láttu vatnið
tæmast algjörlega úr vélinni;

7. skrúfaðu innslönguna aftur á og settu
útslönguna aftur í upprunalega stöðu;

Þegar þú ætlar að setja heimilistækið af
stað aftur, skaltu gæta þess að herbergis-
hitastig sé yfir frostmarki.

Hvað skal gera ef...
Heimilistækið fer ekki í gang eða það stöðv-
ast í miðjum klíðum.
Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum
(sjá töflu). Ef engin lausn finnst skaltu hafa
samband við viðgerðarþjónustuna.

Ef ákveðin vandamál koma upp heyrast
hljóðmerki og á skjánum birtist
aðvörunarkóði:
•  - Heimilistækið fyllist ekki af vatni.
•  - Heimilistækið tæmist ekki af vatni.
•  - Hurð heimilistækisins er opin eða

var ekki lokað rétt.
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Ađvörun Slökkvið á heimilistækinu
áður en athuganirnar eru gerðar.

Vandamál Möguleg orsök Lausn

Þvottavélin
ræsir sig ekki:

Hurðin er ekki lokuð Lokið hurðinni tryggilega.
Klóin er ekki rétt sett í innstunguna. Setjið klóna í innstunguna.
Enginn straumur er á innstungunni. Athugið rafmagnskerfið í húsinu.
Aðalöryggið í húsinu eða öryggi
fyrir vélina hefur sprungið.

Skiptið um öryggi.

Þvottakerfisskífan er ekki í réttri
stöðu og hnappurinn 5 er ekki inni.

Snúið skífunni og þrýstið á hnapp
5 aftur.

Stillt er á tímaval (þvottaseinkun). Ef hefja á þvott strax, aflýsið þá
tímavalinu.

Barnalæsingin er á. Takið barnalæsinguna af.

Þvottavélin fyllir
sig ekki:

Það er skrúfað fyrir vatnskranann. Skrúfið frá vatnskrananum.
Innslangan er klesst eða það er
hlykkur á henni.

Athugið tengingu á innslöngu.

Sían í innslöngunni eða sían í inn-
lokanum er stífluð.

Síurnar í innslöngunni þrifnar. (Sjá
"Að þrífa síurnar á innslöngunni" til
að fá nánari upplýsingar).

Dyrnar eru ekki almennilega lok-
aðar.

Lokið hurðinni tryggilega.

Uppþvottavélin
tæmist ekki af
vatni:

Útslangan er klesst eða það er
hlykkur á henni.

Athugið tengingu á útslöngu.

Sían í útslöngunni er stífluð. Hreinsið síuna í útslöngunni.
Aukaval eða þvottakerfi sem end-
ar með vatn enn í vélinni eða sem
hefur enga þeytivindingu hefur
verið valið.

Veljið tæmingar- eða þeytivind-
ukerfi.

Vindingarfasi
heimilistækisins
ræsist seint eða
ræsist alls ekki:

Rafeindastýrði jafnvægisbúnaður-
inn hefur gripið inn í því þvotturinn
dreifist ójafnt um tromluna. Troml-
an skiptir um stefnu og dreifir úr
þvottinum. Þetta getur gerst í nokk-
ur skipti áður en jafnvægi er náð
og tromlan snýst eðlilega. Ef þvott-
urinn er enn ójafnt dreifður eftir tíu
mínútur þá þeytivindur vélin ekki.

Dreifðu hleðslunni aftur handvirkt
eða settu meiri þvott í vélina og
veldu vindingarkerfið.

Það er vatn á
gólfinu:

Þvottaefni er of mikið eða hentar
ekki (freyðir of mikið).

Minnkið magn af þvottaefni eða
notið aðra tegund.
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Vandamál Möguleg orsök Lausn
Athugið hvort slöngur eða slönguf-
estingar leka. Oft er erfitt að sjá
slíkt þegar vatn rennur niður slöng-
una; athugið hvort hún sé rök.

Skoðið tenginguna við innslöng-
una.

Út- eða innslangan er skemmd. Skiptið um slöngu og setjið nýja í
staðinn (athugið varahlutanúmerið
með því að tala við eftirsöluþjón-
ustu).

Ekki er hægt að
opna hurðina:

Þvottakerfið er enn í gangi. Bíðið þar til þvottakerfi lýkur.
Hurðin aflæsist ekki. Bíddu í nokkrar mínútur þangað til

gaumljósið fyrir dyrnar slokknar.
Það er vatn í tromlunni. Veljið tæmingu eða þeytivindukerfi

til að tæma út vatnið.

Heimilistækið
gefur frá sér
óvenjulegt hljóð

Flutningsfestingar og umbúðir hafa
ekki verið fjarlægðar.

Athugið að vélin hafi verið rétt
uppsett og tengd.

Fæturnir undir vélinni hafa ekki
verið stilltir

Athugið að heimilistækið sitji rétt á
gólfinu.

Tæmingardælan gæti verið stífluð. Athugið tæmingardæluna.
(Sjá ,,Að þrífa dæluna" til að fá
nánari upplýsingar).

Vélin þvær ekki
nógu vel:

Of lítið þvottaefni eða óhentugt
þvottaefni.

Aukið magn af þvottaefni eða not-
ið aðra tegund.

Erfiðir blettir hafa ekki verið for-
hreinsaðir fyrir þvott.

Notið blettahreinsivörur á erfiða
bletti.

Rétt hitastig var ekki valið. Athugið hvort rétt hitastig hefur
verið valið.

Of mikið sett í vélina. Dragðu úr hleðslu vélarinnar í
samræmi við töfluna ,,Þvottastill-
ingar".

Eftir athugun, skal kveikja á heimilistækinu
og ýta á hnappinn 5 til að endurræsa kerf-
ið.
Ef bilunin kemur aftur fram skal hafa sam-
band við þjónustuaðila á staðnum.

Allar upplýsingar sem viðgerðarþjónustan
þarf á að halda eru á tegundarspjaldinu.
Við mælum með að þú skrifir upplýsingarn-
ar hérna:
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Tegundarlýsing (MOD) : .....................

21552

 © Inter IKEA Systems B.V. 1999
Made In Italy

000.000.00

Vörunúmer (PNC): ...........................
Raðnúmer (S.N.): ...............................

Tæknilegar upplýsingar
Mál Breidd (sm) 60

Hæð (sm) 85
Dýpt (sm) 50 hám.

Vatnsþrýstingur1) Lágmark
Hámark

0,5 bör (0,05 MPa)
8 bör (0,8 MPa)

Hámarkshleðsla (kg) fyrir
bómull

7

Hámarks vindingarhraði
(rpm)

1600

Orkuflokkur A++
Þvottaflokkur A
Vindingarflokkur A
Þvottahávaði (dB(A)) 60
Vindingarhávaði (dB(A)) 79
Meðal árleg orkunotkun
(kWh)2)

193

Meðal árleg vatnsnotkun
(lítrar)2)

9994

1) Ef þrýstingurinn á þínu svæði er lægri eða hærri, vinsamlegast hafðu samband við þjónustu.
2) Gögnin eru byggð á þvottakerfi fyrir prófanastofnanir sem gera ráð fyrir 200 ferlum á ári.

Upplýsingar um rafspennu, spennu í voltum og heildarafl eru gefnar upp innan á um-
gjörð hurðarinnar.
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Umhverfisábendingar
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu  .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu.
Leggið ykkar að mörkum til verndar
umhverfinu og heilsu manna og dýra og
endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og
raftrænum búnaði. Hendið ekki
heimilistækjum sem merkt eru með tákninu 
í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í
næstu endurvinnslustöð eða hafið samband
við sveitarfélagið.
Efni í umbúðum
Efni merkt með tákninu  má endurvinna.
Setjið umbúðirnar í viðeigandi safnílát til að
endurvinna þær.

Förgun heimilistækisins
• Til að koma í veg fyrir hættu á meiðslum

eða tjóni skal:
– Aftengið klóna frá rafmagnsinnstung-

unni.
– Klippið rafmagnssnúruna af og fleygið

henni.
– Fleygið hurðarlokunni. Það kemur í veg

fyrir að börn og lítil dýr lokist inni í
heimilistækinu. Hætta er á köfnun.

IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá uppha-
flegum kaupdegi heimilistækis þíns hjá
IKEA, nema heimilistækið nefnist LAGAN, en
þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár. Framvísa þarf
upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á
kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á
meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki
ábyrgðartíma tækisins,
Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára
ábyrgð hjá IKEA?
Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og
öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst
2007.
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegn-
um eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru tald-
ar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi
ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans
nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna
bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og
ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé
aðgengilegt til að gera við án sérstakra út-
gjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðun-
arreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir
hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr
þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
er ákvörðun um það alfarið í þeirra hönd-
um.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
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• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna van-
rækslu, skemmdir vegna þess að notkun-
arleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt,
skemmdir vegna rangrar uppsetningar
eða vegna þess að tengt er við ranga
rafspennu, skemmdir sem stafa af efna-
fræðilegum eða rafefnafræðilegum við-
brögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar
með talið en ekki eingöngu skemmdir sem
stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir
sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðs-
tæðum.

• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.

• Hluti sem hafa enga virkni eða eru ein-
göngu til skrauts og hafa ekki áhrif á ven-
julega notkun tækisins, þar með taldar
rispur og hugsanlegan litamun.

• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.

• Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keram-
íkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífapar-
akörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum,
þéttum, perum og peruhlífum, skjáum,
hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema
sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar
vegna framleiðslugalla.

• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilis-
tækið og finnur engan galla.

• Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónust-
uaðilum skipuðum af okkur og/eða sam-
þykktum þjónustuaðila sem við eigum
samning við eða notaðir hafa verið vara-
hlutir sem ekki eru upprunalegir.

• Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar
sem var röng eða ekki í samræmi við
tæknilýsingu.

• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.

• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.

Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á af-
hendingarheimilisfang viðskiptavinarins,
þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem
verða við flutningana.

• Kostnað við að setja upp IKEA-heimilis-
tækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónust-
uaðili IKEA eða samþykkt samstarfsvið-
gerðarþjónusta gerir við eða skiptir heim-
ilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar
ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða sam-
þykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmál-
ar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi
neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi
lands.
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-
landi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við heimil-
istækið innan ramma ábyrgðarinnar er ein-
göngu til staðar ef heimilistækið samræmist
og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðark-

rafan er gerð;
• samsetningarleiðbeiningarnar og

öryggisupplýsingarnar í notendahand-
bókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við eftirsölu-
þjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð

nær yfir;
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2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
– uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
– tengingu við rafmagn (ef kló og snúra

fylgja ekki með tækinu) eða við vatn
eða gas, þar sem samþykktur við-
gerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.

3. óska eftir nánari útskýringu á efni not-
endahandbókarinnar eða tæknilýsingu
IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur sam-
band við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar

Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.

Mikilvægt! Til þess að geta veitt þér
hraðari þjónustu mælum við með því að þú
notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru
upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf
númerin sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft
aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur
skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-
vörunúmerið (8 stafa talnarunu) fyrir
heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.
Mikilvægt! GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skil-
yrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -
númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistæk-
is sem þú keyptir.
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækis-
ins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu
IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa
bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður
en þú hefur samband við okkur.
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emit gninepOeeF llaCrebmun enohPyrtnuoC
België  

070 246016  
Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB
България  00359 888 16 0 8 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  
man.-fre. 09.00-20.00

lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første 

søndag i måneden  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 € / Verbindung aus  dem Fest-
netz  max. 0,60 € / Verbindung aus 

dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  
España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  
France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 01 63 23 338 Lokalna cijena poziva pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  
Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland  
0900 235 45 32

and/or
0900 BEL IKEA  

0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00  

Norge  815 22052  Takst innland  8 til 20 ukedager  
Österreich  0810 300486  zum Ortstarif  8 bis 20 Werktage  

Polska  012 297 8787  Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные тарифы  с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  
  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835€/puhelu+0,032€/min
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min  

arkipäivisin 8.00-20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00  

Türkiye  212 244 0769  Ulusal arama ücreti  Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar  
Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  
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