
LUFTIG





CATALÀ 4



4CATALÀ

Per a la vostra seguretat i el funciona·
ment correcte de l'aparell, llegiu 

atentament aquest manual abans d'instal·
lar i utilitzar l'aparell. Guardeu sempre 
aquestes instruccions amb l'aparell, inclús 
en cas de venda o cessió a tercers. És 
important que els usuaris coneguin totes les 
característiques de funcionament i de 
seguretat de l'aparell.
Consells i suggeriments
• El fabricant declina tota responsabilitat 

per danys causats per una instal·lació 
incorrecta de l'aparell o per un ús ina·
dequat.

• La distància mínima de seguretat entre 
la placa de cocció i la campana ha de 
ser: per a plaques de cocció elèctriques, 
500 mm; per a plaques de cocció de gas, 
650 mm.

• Si les instruccions d’instal·lació de la 
placa de cocció de gas indiquen una 
distància superior, s’ha de respectar 
aquesta distància.

• Controleu que la tensió de la xarxa cor·
respongui a la indicada en la placa de 
dades situada dins de la campana.

• Per als aparells de Classe I, controleu 
que la xarxa d'alimentació domèstica 
disposi de connexió a terra.

• Connecteu l'extractor a la xemeneia amb 
un tub de 120 mm de diàmetre com a 
mínim. El recorregut dels fums ha de ser 
el més curt possible.

• No connecteu la campana extractora 
a xemeneies que transportin fums de 
combustió (per exemple: calderes, llars 
de foc, etc.).

• Si l'extractor es fa servir combinat amb 
aparells no elèctrics (per exemple, apa·
rells de gas), s'ha de garantir un grau 
suficient de ventilació al local per impedir 

el reflux dels gasos de descàrrega. Quan 
la campana per a cuina es fa servir 
combinada amb aparells no alimentats 
amb corrent elèctric, la pressió negativa 
al local no ha de superar els 0,04 mbar, 
per evitar que els fums siguin aspirats de 
nou per la campana dins del local.

• Si el cable d'alimentació es fa malbé, cal 
que sigui substituït pel fabricant o per un 
tècnic del servei d'assistència.

• Connecteu l'endoll a una presa conforme 
a les normatives vigents i en una posició 
accessible.

• Pel que fa referència a les mesures 
tècniques i de seguretat que cal aplicar 
per a l’evacuació dels fums, és important 
respectar escrupolosament les normes 
establertes pels organismes locals.

• ADVERTÈNCIA: Abans d'instal·lar la 
campana, traieu la pel·lícula de protecció 
(blanca i transparent).

• Connecteu la campana a la xarxa d’ali·
mentació fent servir un endoll bipolar 
amb una distancia entre els contactes de 
3 mm com a mínim.

Ús
• La campana extractora s'ha projectat 

exclusivament per a ús domèstic amb la 
finalitat d'eliminar les olors de la cuina.

• La part superior de la campana no s'ha 
fer servir com a prestatge.

• No utilitzeu mai la campana per a finali·
tats diferents a les previstes.

• No deixeu mai flames altes sota la cam·
pana quan funcioni.

• Reguleu la intensitat de la flama del 
cremador de la cuina de manera que 
s'ajusti al fons del recipient de cocció i no 
en sobresurti.

• Les fregidores s'han de controlar cons·
tantment durant el seu ús: l'oli sobrees·
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Descripció del producte
 Xemeneia superior
 Xemeneia inferior
 Cos de la campana
 Il·luminació
 Filtres antigreix
 Quadre de control

BOTÓ FUNCIÓ

A = Llum 
pilot

S’encén quan el motor està en 
marxa.

B = 
Velocitat

Posa en marxa el motor a la 
primera velocitat. 
Apaga el motor.

C = 
Velocitat

Regula el motor a la segona 
velocitat.

D = 
Velocitat

Regula el motor a la tercera 
velocitat.

E = Il·
luminació

Encén i apaga el sistema 
d'il·luminació.

DCBA E

Panell de control

calfat es pot encendre.
• No flamegeu aliments sota la campana: 

es podria produir un incendi.
• Aquest aparell no pot ser utilitzat per 

persones (inclosos nens) amb capacitats 
psíquiques, físiques i sensorials reduï·
des o amb experiència i coneixements 
insuficients, llevat que ho facin vigilats 

pels responsables de la seva seguretat 
o hagin estat instruïdes prèviament per 
fer·ne ús.

• Vigileu els nens i assegureu·vos que no 
juguin amb l’aparell.

 Les peces accessibles es poden 
escalfar molt durant l’ús dels aparells 
de cocció.
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Neteja i manteniment

 Apagueu o desconnecteu l'aparell 
de la xarxa d'alimentació abans de 
fer·hi qualsevol operació de neteja o 
manteniment.
IMPORTANT Netegeu la campana fent 
servir un drap humit i un detergent líquid 
neutre.

Filtre de carbó actiu 
Aquests filtres no es poden netejar 
ni regenerar i s'han de substituir 
aproximadament cada 4 mesos de 
funcionament o més sovint si es fa un ús 
intens de l'aparell.

Filtres antigreix 
Netegeu o substituïu els filtres segons els 
intervals de temps indicats ja que això 
permet mantenir la campana en bon 
estat de funcionament i evitar un possible 
risc d'incendi a causa d'una acumulació 
excessiva de greix. 
Els filtres antigreix s'han de netejar cada 2 
mesos de funcionament, o més sovint en cas 
d'un ús molt intensiu, i es poden rentar al 
rentavaixella.

Substitució de les làmpades
Afluixeu els bulbs, utilitzant els guants 
i reemplaçar amb altres nous amb les 
mateixes característiques de 28W (Tipus de 
connexió: E14).

2x
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Què fer si...

PROBLEMA CAUSA POSSIBLE SOLUCIÓ

L'aparell no és estable L'aparell no s´ha instal·lat correctament Observeu les instruccions d'instal·lació 
subministrades amb l'aparell.

L'aparell no està anivellat L'aparell no s'ha instal·lat correctament Observeu les instruccions d'instal·lació 
subministrades amb l'aparell.

La retenció de greixos no és satis·
factòria

Presència d'oli i de greix en els filtres 
metàl·lics

Respecteu la freqüència de neteja dels 
filtres tal com es descriu en el manual d'ús

L'aparell no funciona L'aparell no s´ha instal·lat correctament
Controleu que el cable de xarxa estigui 
connectat al grup motor i que l'endoll 
estigui connectat a la presa

La làmpada no funciona La làmpada no està subjectada 
correctament

Controleu que la làmpada estigui ben 
enroscada al portalàmpades.

La làmpada no funciona La làmpada és defectuosa Substituïu el bulb de la làmpada

Quan es produeixi una avaria, en primer 
lloc intenteu trobar una solució vosaltres 
mateixos. Si no podeu resoldre el problema 
tot sols, poseu·vos en contacte amb el 
Servei d'Assistència.

En cas d'un ús inadequat de l'aparell o 
d'una instal·lació que no respecti les 

instruccions de muntatge, és possible que 
hàgiu de pagar la visita del tècnic del 
Servei d’Assistència, fins i tot durant el 
període de validesa de la garantia.
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Dades tècniques
Unitat Valor

Tipus de producte Campana extractora de paret

Mesures
Ample mm 598
Profunditat mm 471
Altura mín./màx. mm 620/995

Cabdal d'aire màx.* · Evacuació m3/h 400
Nivell de soroll màx.* · Evacuació dBA 64
Cabdal d'aire màx.* · Recirculació m3/h 260
Nivell de soroll màx.* · Recirculació dBA 70
Potencia total W 181

Informació sobre els llums
Bombeta halògena

2 x 28W
E14

Altura mínima d'instal·lació · placa de cocció 
de gas mm 650

Altura mínima d'instal·lació · placa de cocció 
elèctrica mm 500

Pes net kg 6,4

Aquest aparell s'ha dissenyat, fabricat i 
comercialitzat d'acord amb les Directives 
CEE.

La informació tècnica s'indica a la placa de 
dades, aplicada dins de l'aparell.

* durant l'ús normal
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Eficiència energètica

Referències normatives
EN/IEC 61591
EN/IEC 60704·1 
EN/IEC 60704·2·13
EN/IEC 60704·3
EN 50564

Estalvi d'energia 
Les característiques de l'aparell afavoreixen 
l'estalvi d'energia durant la cocció diària. 

Consells generals
• Encengui la campana a la mínima 

velocitat quan comenci a cuinar i deixi·la 
funcionant durant alguns minuts un cop 
hagi acabat de cuinar. 

• Augmenti la velocitat només si hi ha molt 
fum i vapor i faci servir les velocitats 
reforçades només en situacions extremes. 

• Canviï els filtres de carbó quan sigui 
necessari per mantenir una eliminació de 
les olors eficient. 

• Netegi els filtres de greix quan sigui 
necessari per mantenir una filtració dels 
greixos eficient. 

• Faci servir el diàmetre màxim del sistema 
de conductes, indicat en aquest manu·
al, per optimitzar l'eficiència i reduir el 
soroll. 

Informació sobre el producte segons el reglament 
UE núm. 66/2014 Unitat Valor

Identificació del model LUFTIG 402.224.00
LUFTIG 802.224.03

Consum anual d'energia kWh/a 112,5
Factor d'increment temporal 1,8
Eficiència fluidodinàmica 6,5
Índex d'eficiència energètica 104,9
Cabdal d'aire mesurat en el punt de màxima eficiència m3/h 209
Pressió de l'aire mesurada en el punt de màxima eficiència Pa 124
Cabdal d'aire màxim m3/h 400,0
Potència elèctrica d'entrada mesurada en el punt de 
màxima eficiència  W 111,0

Potència nominal del sistema d'il·luminació W 56
Luminància del sistema d'il·luminació mesurada sobre la 
placa de cocció lux 117

Consum elèctric mesurat en mode d'espera W n/d
Consum elèctric mesurat en mode apagat W 0,00
Nivell de potència sonora a la màxima velocitat (exclòs el 
mode reforçat) dBA 64
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GARANTIA IKEA 
Quant de temps és vàlida la garantia 
d’IKEA?
Aquesta garantia és vàlida per cinc (5) anys 
a partir de la data original de compra del 
seu aparell a IKEA. En el cas que l’aparell 
tingui la denominació LAGAN són dos(2) 
anys de garantia. Cal presentar el compro·
vant de compra. Els serveis que es realitzen 
sota la garantia no amplien el període de 
garantia de l’aparell.

Quins aparells no estan coberts per la 
garantia de cinc (5) anys d’IKEA?
La gamma d’aparells denominats LAGAN i 
tots els aparells que s’han comprat a IKEA 
abans de l’1 d’agost de 2007.

Qui durà a terme el servei?
El proveïdor de serveis d’IKEA proporciona·
rà el servei a través del seu servei propi o 
de la xarxa de socis autoritzats.

Què cobreix aquesta garantia?
La garantia cobreix els defectes de 
l’aparell, ja siguin defectes de fabricació o 
defectes del material a partir de la data de 

compra a IKEA. Aquesta garantia només 
s’aplica per a ús domèstic. Les excepcions 
s’indiquen a l’apartat “Què no cobreix 
aquesta garantia?” Dins el període de 
garantia es cobriran els costos de solucionar 
el defecte, com ara, reparacions, peces, mà 
d’obra i (desplaçament) transport, sempre 
que l’aparell es pugui reparar i sense que 
això suposi una despesa significativa. En 
aquestes condicions s’apliquen les directrius 
de la CEE (Nr 99/44/EG) i el reglament 
jurídic local. Les peces substituïdes passen a 
ser propietat d’IKEA.

Què farà IKEA per corregir el proble·
ma?
El proveïdor de serveis autoritzat d’IKEA 
examinarà el producte i decidirà, a discre·
ció seva, si està cobert per la garantia. Si 
es considera cobert, el proveïdor de serveis 
d’IKEA o el seu soci autoritzat, a discreció 
seva, repararà el producte defectuós o el 
substituirà per un altre d’igual o de compa·
rable.

Aspectes mediambientals
Manteniment

• El símbol  en el producte o en 
l'embalatge indica que el producte no 
es pot eliminar com si fos un rebuig 
domèstic normal. El producte s'ha de 
portar a una deixalleria perquè es 
reciclin els seus components elèctrics i 
electrònics. Si us assegureu que aquest 
producte s'elimina correctament, 
contribuireu a prevenir les conseqüències 
negatives per al medi ambient i per a 
la salut, que es podrien produir en cas 
que s'eliminés de manera inadequada. 
Per a informació més detallada sobre el 

reciclatge d'aquest producte, poseu·vos 
en contacte amb l’ajuntament, el servei 
local de recollida d'escombraries o la 
botiga on heu comprat el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol  són 
reciclables. Dipositeu l'embalatge als 
contenidors de recollida per al reciclatge.
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Què no cobreix aquesta garantia?
• El desgast habitual.
• Els danys deliberats o per negligèn·

cia, danys causats per l’incompliment 
de les instruccions d’ús, una instaŀlació 
incorrecta o una connexió a un voltatge 
incorrecte, danys causats per una reacció 
química o electroquímica, oxidació, cor·
rosió o causats per aigua, entre d’altres, 
danys causats per una excessiva calç en 
el subministrament d’aigua i els danys 
causats per unes condicions ambientals 
anormals.

• Els consumibles incloses les bateries i 
làmpares.

• Les peces no funcionals i decoratives que 
no afecten l’ús normal de l’aparell, inclo·
ses les ratllades i les possibles diferències 
de color.

• Els danys accidentals causats per 
objectes estranys o substàncies i neteja 
o desobstrucció de filtres, sistemes de 
drenatge o calaixos de sabó.

• Danys als elements següents: vitrocerà·
mica, accessoris, vaixella i coberteria, tub 
de desguàs i bastiment, juntes, làmpares 
i cobertes de làmpares, pantalles, mane·
tes, revestiments i parts de revestiments. 
Tret que es pugui demostrar que aquests 
danys s’han causat per defectes de 
fabricació.

• Casos en què durant la visita d’un tècnic 
no s’ha pogut trobar cap defecte.

• Les reparacions que no s’han realitzat 
pels nostres proveïdors de serveis desig·
nats i/o soci autoritzat o si s’han utilitzat 
peces no originals.

• Les reparacions causades per una 
instal•lació defectuosa o que no compleix 
les especificacions.

• L’ús de l’aparell en un entorn no domès·
tic, és a dir, un ús professional.

• Danys de transport. Si un client es trans·
porta el producte al seu domicili o una 
altra direcció, IKEA no es fa responsable 
dels danys que puguin ocórrer durant 

el transport. No obstant, si IKEA lliura el 
producte a l’adreça del client, alesho·
res els danys que es puguin produir en 
el producte durant el lliurament seran 
coberts per aquesta garantia.

• El cost de dur a terme la instal•lació 
inicial de l’aparell d’IKEA. Tanmateix, si 
un proveïdor de serveis d’IKEA o dels 
seus socis autoritzats repara o substi·
tueix l’aparell d’acord amb els termes 
d’aquesta garantia, el proveïdor de 
serveis o el soci autoritzat tornarà a 
instal•lar l’aparell reparat o instal•larà 
l’aparell substituït, si cal.

Aquesta restricció no s’aplica a la feina 
lliure d’errors realitzada per un especialista 
qualificat, que ha utilitzat peces originals 
per tal d’adaptar l’aparell a les especifica·
cions tècniques de seguretat d’un altre país 
de la UE.

Aplicació de la legislació local
La garantia d’IKEA li atorga uns drets 
jurídics concrets que cobreixen o excedei·
xen les demandes locals. No obstant això, 
aquestes condicions no limiten de cap 
manera els drets del consumidor que es 
descriuen a la legislació local.

Àrea de validesa
Per als aparells que es compren en un país 
de la UE i es porten a un altre país de la 
UE, els serveis s’oferiran segons les condi·
cions de garantia habituals del nou país. 
L’obligació de dur a terme els serveis en el 
marc de la garantia existeix només pel cas 
que l’aparell tingui la conformitat i s’hagi 
instal•lat d’acord amb:
• les especificacions tècniques del país on 

es fa la reclamació de la garantia;
• les instruccions de muntatge i la informa·

ció de seguretat del manual d’usuari;

Servei de post·venda específic per als
aparells d’IKEA:
No dubteu a posar·vos en contacte amb el 



12CATALÀ

servei de post·venda d’IKEA per:
1. fer una sol•licitud de servei cobert per la 

garantia;
2. demanar aclariments sobre la instal•lació 

dels aparells d’IKEA en el mobiliari de 
cuina d’IKEA. Aquest servei no proporci·
onarà aclariments relacionats amb:
• la installació general de les cuines 

d’IKEA;
• les connexions a la corrent (si l’aparell 

ve sense connector i cable), aigua i 
gas ja que s’han de dur a terme per 
un tècnic del servei autoritzat.

3. demanar aclariments sobre el contingut 
del manual d’usuari i especificacions 
sobre els aparells d’IKEA.

Per tal d’assegurar que posem a la seva 
disposició la millor assistència, llegiu aten·
tament les instruccions de muntatge i/o o 
l’apartat corresponent al manual d’usuari 
d’aquest folletó abans de posar·vos en 
contacte amb nosaltres.

Com comunicar·vos amb nosaltres si 
necessiteu el nostre servei

Consulteu l’última pàgina d’aquest manual i 
trobareu la llista completa de contactes au·
toritzats d’IKEA amb els números de telèfon 
nacionals corresponents.

 Per tal de proporcionar·li un servei més 
ràpid, li recomanem que utilitzi els 
números de telèfon que s’indiquen al 
final d’aquest manual. Consulteu 
sempre els números de telèfon que 
s’indiquen per a l’aparell concret del 
qual necessiteu ajuda. Abans de 
trucar·nos assegureu·vos que teniu a 
mà el número d’article d’IKEA (codi de 
8 dígits) de l’aparell per al que 
necessiteu la nostra ajuda.

 GUARDEU EL REBUT DE COMPRA! 
És el vostre comprovant de compra i és 
un requisit per poder utilizar la 
garantia. Fixeu·vos que en el rebut 
també hi ha el nom de l’article d’IKEA i 
el número (codi de 8 dígits) per a 
cadascun dels aparells que heu 
comprat.

Necessiteu més ajuda?
Si teniu més preguntes que no estiguin 
relacionades amb el servei post·venda del 
vostre aparell, us podeu posar en contacte 
amb el nostre centre d’atenció d’IKEA més 
proper. Us recomanem que us llegiu la 
documentació de l’aparell abans de posar· 
vos en contacte amb nosaltres.



Country Phone number Call Fee Opening time
België  

070 246016  
Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

Belgique  Tarif des appels nationaux  8 à 20. En semaine  

България  00359888164080 
0035924274080 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 Festnetz 
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 00385 1 6323 339 Trošak poziva 27 lipa po minuti radnim danom od ponedjeljka  
do petka od 08:00 do 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  

15 cent/min., starttarief 4.54 cent  
en gebruikelijke belkosten

ma - vr 08.00 - 20.00,  
zat 09.00 - 20.00  
(zondag gesloten)

Norge  815 22052  Takst innland  8 til 20 ukedager  
Österreich  0810 300486 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

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  
Suisse  Tarif des appels nationaux  8 à 20. En semaine  

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  
Slovenija www.ikea.com
Србија www.ikea.com
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