
MÖJLIG DK
NO
FI

DK  NO  FI





DK
NO
FI

DANSK  4
NORSK  17
SUOMI  30

Sprog, Språk, Kielii

Land, Land, Maa



Indhold
Om sikkerhed  4
Sikkerhedsanvisninger  5
Produktbeskrivelse  7
Daglig brug  7
Nyttige oplysninger og råd  8
Vedligeholdelse og rengøring  9

Hvis noget går galt  9
Tekniske data  9

  noitallatsnI 10
Energieffektiv 13

  nysnehøjliM 14
  ITNARAG-AEKI 14

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis ap-
paratet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktions-
evne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden,
hvis de overvåges af en voksen eller en person, som er an-
svarlig for deres sikkerhed.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det
køler af. De tilgængelige dele er varme.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
overvågning.

Generelt om sikkerhed
Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme un-
der brug. Rør ikke ved varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
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• Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller
olie kan være farligt og kan muligvis resultere i brand.

• Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for ap-
paratet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.

• Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og gryde-

låg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
• Hvis den glaskeramiske overflade er revnet: Sluk for appara-

tet for ikke at risikere elektrisk stød.

 Sikkerhedsanvisninger
Installation

Advarsel Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.

• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beska-

diget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Vær altid forsigtig, når du flytter appara-

tet, da det er tungt. Brug altid sikkerheds-
handsker.

• Forsegl snitfladerne med et tætningsmid-
del for at forhindre fugt, der forårsager
udsvulmen.

• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.

• Montér ikke apparatet op mod en dør el-
ler under et vindue. Dette for at undgå, at
der falder varmt kogegrej ned fra appa-
ratet, når døren eller vinduet åbnes.

• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes. Se under mon-
teringsanvisningerne.

• Hvis apparatet monteres oven over skuf-
fer, skal du sørge for, at der er tilstrække-
lig plads mellem apparatets bund og den
øverste skuffe til luftcirkulation. Se under
monteringsanvisningerne.

• Apparatets bund kan blive varm. Det an-
befales at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre adgang
til bunden.

Tilslutning, el

Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.

• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af
en kvalificeret elektriker.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.

• Inden du udfører en foranstaltning, skal
du sørge for, at apparatet er koblet fra
strømforsyningen.

• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet sam-

men.
• Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis

relevant) ikke får kontakt med det varme
apparat eller varmt kogegrej, når du til-
slutter apparatet til de nærmeste kontak-
ter

• Sørg for, at apparatet installeres korrekt.
En løs eller forkert elledning eller stik (hvis
relevant) kan gøre terminalen for varm.

• Sørg for, at der installeres en beskyttelse
mod stød.

• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
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• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
det lokale servicecenter eller en elektri-
ker, hvis en beskadiget ledning skal ud-
skiftes.

• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til lys-
nettet kan afbrydes på alle poler. Isolati-
onsudstyret skal have en brydeafstand
på mindst 3 mm.

• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af fatnin-
gen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.

Gastilslutning
• Alle gastilslutninger skal udføres af en

kvalificeret person.
• Sørg for, at der er luftcirkulation omkring

apparatet.
• Oplysningerne om gastilførslen findes på

typeskiltet.
• Apparatet er ikke tilsluttet til en anord-

ning med aftræk til det fri. Sørg for at til-
slutte apparatet i henhold til gældende
installationsbestemmelser. Vær opmærk-
som på krav til passende ventilation.

Brug
Advarsel Risiko for personskade,
forbrændinger eller elektrisk stød.

• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke æn-

dres.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn, når

der er tændt for det.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder,

eller når det har kontakt med vand.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på koge-

zonerne. De bliver varme.
• Sæt kogezonen på "sluk" efter brug.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller

som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet, skal

apparatet øjeblikkeligt kobles fra strøm-
forsyningen. Dette er for at forhindre
elektrisk stød.

Advarsel Der er fare for brand eller
eksplosion.

• Fedtstoffer og olie kan udsende brænd-
bare dampe, når de opvarmes. Hold
flammer eller opvarmede genstande væk
fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder
mad med dem.

• De dampe, som meget varm olie udsen-
der, kan forårsage selvantændelse.

• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere tem-
peratur end olie, der bruges for første
gang.

• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.

Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.

• Opbevar ikke varmt kogegrej på betje-
ningspanelet.

• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller

kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.

• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den er
tom, eller der står tomt kogegrej på den.

• Læg ikke aluminiumfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller

med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på ko-
gesektionen.

• Sørg for god ventilation i det rum, hvor
apparatet installeres.

• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.

• Brug kun stabilt kogegrej med korrekt
form og diameter, som er større end
brændernes diameter. Der er risiko for, at
glaspladen (hvis relevant) kan blive over-
opvarmet og briste.

• Kontroller, at flammen ikke går ud, når du
hurtigt drejer knappen fra maksimums- til
minimumspositionen.

• Sørg for, at gryderne står midt på ringe-
ne og ikke rager ud over kogesektionens
overflade.

• Brug kun det tilbehør, der leveres med
apparatet.
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• Montér ikke en flammespreder på bræn-
deren.

Vedligeholdelse og rengøring

Advarsel Risiko for beskadigelse af
apparatet.

• Rengør jævnligt apparatet for at forhin-
dre forringelse af overfladematerialet.

• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.

• Brænderne må ikke lægges i opvaskema-
skinen.

• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmid-
del. Brug ikke slibende midler, skure-
svampe, opløsningsmidler eller metalliske
genstande.

Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.

• Kontakt din genbrugsplads ang. oplys-
ninger om, hvordan apparatet bortskaf-
fes korrekt.

• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Tryk de udvendige gasrør flade.

Produktbeskrivelse

1 2 3

1 Ultra stor brænder
2 Aftagelig gryderist
3 Betjeningsknap til brænder

Betjeningsknap til brænder
Brænderens betjeningsknap sidder på ko-
gesektionens forside.

Symbol Forløb
Ingen gastilførsel/
sluk-stilling

 maks. gastilførsel /
tændingsindstilling
Min. gastilførsel

Daglig brug
Tænde brænderen

Tænd altid brænderen, før du sætter
kogegrej over.

Sådan tændes brænderen:
1. Tryk betjeningsknappen i bund, og drej

den mod uret til maks. stilling, mærket
  .

DANSK  7



2. Hold knappen trykket ind i ca. 5 sekun-
der. På den måde opvarmes termosik-
ringen, og sikkerhedsanordningen slås
fra. Ellers bliver der lukket for gastilførs-
len.

3. Når blusset brænder jævnt, kan du ind-
stille det efter behov.

Hvis brænderen ikke tændes efter få
forsøg, skal du se efter, at brænderrin-

gen og dens dæksel sidder rigtigt.

1

2

3

4

5

1 Brænderdæksel
2 Brænderring
3 Dyse
4 Termokobler
5 Gnisttænder

Advarsel Hold ikke knappen inde i
mere end 15 sekunder.

Hvis brænderen ikke er tændt efter 15 se-
kunder: Slip knappen, sæt den på sluk, og
vent mindst 1 minut, før du prøver at tænde
igen.

Vigtigt Ved strømafbrydelse kan du tænde
blusset uden elektrisk tænding; i så fald
sætter du en flamme hen til brænderen,
trykker den tilhørende knap ind og drejer
den mod uret til maks. gastilførsel.

Advarsel Vær altid meget forsigtig,
når du laver mad ved åben ild.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar
for uforsigtig omgang med ild.

Hvis blusset skulle gå ud, sættes knap-
pen i sluk-stilling. Vent mindst 1 minut,

før du prøver at tænde igen.

Når du tænder for strømmen efter in-
stallation eller strømafbrydelse, er det

helt normalt, at gnisttænderen automatisk
aktiveres.

Slukke for brænderne
Sluk for brænderen ved at dreje knappen
hen på symbolet  .

Advarsel Skru altid ned for blusset
eller sluk for det, før du tager gryden

eller panden af ilden.

Nyttige oplysninger og råd
Spar på energien
• Læg så vidt muligt altid låg på gryder.
• Skru ned for blusset, så snart væsken er

kommet i kog. Den skal kun lige simre.

Brug kogegrej med en bund, der passer til
brænderens størrelse.

Bræn-
der

Minimum dia-
meter på ko-

gegrej

Maks. diame-
ter på koge-

grej
Ultra
stor

bræn-
der

160 mm 260 mm

Bunden af kogegrejet skal være så flad og
så tyk som muligt.
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Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Sluk for apparatet, og lad
det køle af inden rengøring.

Advarsel Af sikkerhedsgrunde må
apparatet ikke rengøres med damp-

eller højtryksrenser.
Advarsel Brug ikke slibende
rengøringsmidler, ståluldsvampe eller

syre. Det kan ødelægge apparatet.

Eventuelle madrester fjernes ved at vaske
emaljedele, brænderdæksle og -ringe med
varmt sæbevand.
Rustfri dele vaskes med vand, og der tørres
efter med en blød klud.

Denne model har elektrisk tænding bestå-
ende af en keramisk "gnisttænder" med
elektrode.
Sørg for at holde dem rene, så de altid er
lette at tænde.

Bestil med regelmæssige mellemrum
det lokale servicecenter til at efterse

gasledningen og trykventilen, hvis monteret
(denne service er ikke gratis).
Sørg for at tørre efter med en blød klud ef-
ter rengøring.

Hvis noget går galt
Problem Mulig årsag Udbedring

Der kommer ingen gnist, når
der tændes for gassen

Der er ikke strøm til appara-
tet

Se efter, at enheden er til-
sluttet, og at der er tændt
for strømmen.

 Der er ikke nogen elektricitet Kontroller relæet på tavlen.
 Brænderdæksel og brænde-

rring sidder skævt
Kontroller, at brænderring
og -dæksel er sat rigtigt på,
f.eks. efter rengøring.

Blusset går ud, så snart det
er tændt

Termokobleren er ikke varm
nok

Hold knappen inde i ca. 5
sek, når du har tændt for
blusset

Blusset brænder ujævnt Brænderringen er tilstoppet
af madrester

Kontroller, at hoveddysen
ikke er blokeret, og at
brænderringen er fri for
madrester.

Hvis der opstår en fejl: Forsøg først selv at
finde en løsning. Hvis du ikke selv kan løse
problemet: Kontakt forhandleren eller ser-
vicecentret.

Hvis fejlen skyldes forkert betjening, el-
ler hvis installationen ikke er udført af

en autoriseret installatør, kan du ikke gå ud
fra, at et teknikerbesøg fra servicecentret
eller forhandleren er gratis, heller ikke i ga-
rantiperioden.

Tekniske data
Kogesektionens mål

bredde 290 mm
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dybde 520 mm
Indbygningshøjde 45 mm

Apparatklasse: 3
Apparatkategori: : III1a2H3B/P
Advarsel Apparatet fungerer ikke med
de nuværende gasindstillinger, hvis det

installeres i Danmark. Før apparatet
installeres skal dyserne derfor udskiftes,
afhængig af den anvendte gastype, som
angivet i nedenstående tabel.

Gastype Brænde-
rtype

Dyser
1/100

Mærke-
effekt
kW

Nominelt
gasfor-
brug g/
time

Reduce-
ret effekt
kW

Dyseåb-
ning
1/100
mm

G20 20 mbar Ultra stor
brænder 135 3.7 - 1.4 56

G110 1) 8 mbar Ultra stor
brænder 350 3.35 - 1.4 56

G30/G31 30/30
mbar

Ultra stor
brænder 97 3.7 269 1.4 56

1) Særlige dyser bestilles hos kundeservice

Typeskilt

000-000-00

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

21552PQM

PNC.  949738209   TYPE  H3VF1TC0-G/VI

G20 20 mbar = 3.8 kW
G30 28-30 mbar = 276 g/h
G31 37 mbar = 271 g/h
G30/G31 30/30 mbar = 276 g/h

II2H3+ (GB-IE)
II2H3B/P (FI-NO)

230 V ~ 50 HzZO 0694

Herover vises den grafiske fremstilling af
apparatets typeskilt (uden serienummer, da
det oprettes dynamisk under produktionen),
der er anbragt på kabinettets underside.

Kære kunde, sæt denne mærkat på appa-
ratet. Den ligger særskilt i en plastikpose,
der er lagt ind i kogesektionens emballage.
Den gør, at vi bedre kan hjælpe dig, hvis du
skulle få brug for assistance, idet den inde-
holder præcise oplysninger om din koge-
sektion. På forhånd tak!

Installation
Advarsel Dette apparat må kun
installeres, tilsluttes eller repareres af

en autoriseret installatør i

overensstemmelse med den gældende
gasstandard. Brug kun dele, som leveres
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sammen med produktet. Brug kun originale
reservedele.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar
for eventuelle skader på personer, kæledyr
eller ting, der skyldes manglende overhol-
delse af følgende krav.

Bemærk Se monteringsvejledningen
vedr. installation.

Advarsel Installationen skal overholde
de love, bestemmelser, retningslinjer

og standarder (sikkerhedsbestemmelser,
korrekt bortskaffelse og genanvendelse
osv.), der gælder i forbrugslandet!

Du skal sikre dig, at de lokale forsy-
ningsforhold (gastype og -tryk) svarer

til apparatets justering, før du fortsætter
med installationen.

Justeringsparametre for apparatet
fremgår af typeskiltet (se under Tekni-

ske specifikationer).

Advarsel Apparatet skal
ekstrabeskyttes, jvf.

Stærkstrømsbekendtgørelsen!

Advarsel Skader ved elektrisk stød.
• Der er spænding på nettilslutnings-

klemmen.
• Tilslutningsklemmen til lysnettet skal gøres

spændingsfri.
• Løse og uprofessionelt udførte stikforbin-

delser kan medføre, at klemmen bliver
overophedet.

• Klemmeforbindelser skal udføres fag-
mæssigt korrekt.

• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
Vigtigt Mindsteafstandene til andre
apparater, skabsmoduler og andre
enheder skal overholdes, som beskrevet i
monteringsvejledningen.
Mindsteafstanden, der skal holdes fra kan-
ten til sidevæggen, skal være på 450 mm.
Hvis der ikke er en ovn under kogesektio-
nen, skal der indsættes en plade mindst 20
mm fra kogesektionens bund.

Beskyt snitfladerne i bordpladen mod fugt
med en passende fugemasse, der medføl-
ger i posen med produktets monteringsdele.
Tætningsmaterialet skal slutte tæt, uden
revner mellem apparat og bordplade Brug
ikke silikonefuge mellem apparat og bord-
plade. Undgå at installere apparatet ved
siden af døre og vinduer. Ellers kan varmt
kogegrej blive revet af gryderisten, når
døre åbnes eller vinduer blæser op.
Gastilslutning

Advarsel Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.

Advarsel Apparatet tilsluttes uden
aftræk til det fri.

Installationen skal overholde lovgivningen i
brugslandet.
Når kogesektionen sluttes til bygas eller fla-
skegas, skal tilslutningen enten udføres med
et stift kobber- eller stålrør og med fittings,
der opfylder lovens krav, eller med en
ubrudt, synligt monteret rustfri stålslange,
der opfylder lovens krav.

Hvis du opdager noget unormalt, må
du ikke reparere røret. Kontakt i stedet

kundeservice (se under Service).
Forbindelsen skal monteres korrekt og fast-
gøres i kogesektionens tilslutningsstuds. El-
lers vil det medføre udsivning af gas

Advarsel Når installationen er færdig,
skal det kontrolleres, at alle

rørsamlinger er helt tætte. Brug sæbevand,
aldrig åben ild.
Tilslutning, el
Eventuelt elarbejde i forbindelse med in-
stallationen af dette apparat skal udføres af
en autoriseret installatør eller en anden
fagkyndig person i henhold til gældende
bestemmelser.
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Kontroller inden tilslutning, at apparatets
mærkespænding (fremgår af typeskiltet)
svarer til boligens forsyningsstrøm. Kontrol-
ler også apparatets mærkeeffekt, og sørg
for, at ledningen har et tilstrækkeligt tvær-
snit, svarende til apparatets mærkeeffekt
(se under Tekniske data).
Typeskiltet sider nederst på kogesektionens
kabinet.
Apparatet leveres med netkabel. Det skal
forsynes med et korrekt stik, svarende til
den maks. belastning, der fremgår af type-
skiltet (se under Tekniske specifikationer).
Stikket skal sættes i en passende stikkon-
takt. Ved direkte tilslutning til lysnet skal der
mellem apparat og lysnet indskydes en to-
polet afbryder med en min. brydeafstand
på 3 mm mellem kontakterne. Den dobbelte
pol skal være af en type svarende til den
angivne belastning, i overensstemmelse
med gældende regler.
Netkablet skal udlægges på sådan en må-
de, at det intet sted kan blive 90°C varmt.
Den blå nulleder skal forbindes i klemmen
mærket "N". Den brune (eller sorte) fasele-
der (monteret i klemmen mærket "L") skal
altid forbindes til fase på lysnettet.
Elektriske krav
Producenten fralægger sig ethvert an-
svar, hvis disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger ikke er blevet fulgt.
Kogesektionen er beregnet til at tilsluttes en
AC-strømforsyning med 230 V/230 V, 50
Hz.
Inden kogesektionen sluttes til lysnettet, skal
det kontrolleres, at spændingen og fre-
kvensen på typeskiltet svarer til boligens
forsyningsstrøm. Typeskiltet sider nederst
på kogesektionen.
Kogesektionen leveres med fleksibel trele-
der-netledning.
Når stikket er samlet, må der ikke være strit-
tende eller løse ledningstråde, og lednings-
klemmen skal være spændt godt fast om
ledningens isolering.
Udskiftning af netkabel.

Advarsel Udskiftningen af el-
ledningen må udelukkende udføres af

serviceafdelingen eller af personale med
lignende kvalifikationer, i overensstemmelse
med de gældende bestemmelser.

Hvis netkablet skal udskiftes, må der kun
bruges et kabel af typen H05V2V2-F T90.
Kablets tværsnit skal svare til spændingen
og driftstemperaturen. Den gul/grønne
jordleder skal være ca. 2 cm længere end
den brune (eller sorte) faseleder.
Omstilling til anden gastype

Denne model er beregnet til brug med
naturgas, men kan omstilles til butan-

eller propangas, forudsat at dyserne udskif-
tes. Dyser, der ikke følger med apparatet,
skal bestilles hos kundeservice (se under
Service).
Data vedr. udskiftning af dyser findes under
kapitlet Tekniske specifikationer

Advarsel Omstilling eller udskiftning
må kun udføres af en autoriseret VVS-

montør.
Udskiftning af dyser:
1. Fjern gryderisten.
2. Fjern brænderring og -dæksel.
3. Skru dyserne ud med en topnøgle nr. 7,

og erstat dem med dyser svarende til
den gastype, der skal bruges.

4. Monter delene igen, i omvendt række-
følge.

Vigtigt Udskift typeskiltet (sidder tæt ved
gasrøret) med det skilt, der passer til den
nye type gasforsyning, før apparatet
forsegles. Hvis apparatet allerede er
forseglet, bør det klæbes i selve
brugsanvisningen efter afsnittet Tekniske
specifikationer, ud for tegningen af
typeskiltet.

Mærkaten ligger i den pakke, der føl-
ger med apparatet
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Hvis forsyningstrykket afviger fra det
krævede tryk (eller svinger), skal der

monteres en passende trykventil. Den med-
følger ikke og skal evt. bestilles særskilt hos
den lokale kundeservice (se under Service).
Trykventilen skal monteres på gasrøret, i
overensstemmelse med lovens krav.

Typeskiltet sidder nederst på kogesektio-
nens kabinet.
Justering af flammehøjde
Når kogesektionen er færdiginstalleret, er
det nødvendigt at kontrollere indstillingen
for min. flammehøjde:
1. Drej gashanen op på maksimum, og

tænd.
2. Sæt gashanen på min. flammehøjde, og

drej så betjeningsknappen fra minimum
til maksimum nogle gange. Hvis flam-
men er ustabil eller slukker, gør du føl-
gende.

3. Tænd for brænderen igen, og sæt den
på minimum.

4. Tag betjeningsknappen af

5. Drej justeringsskruen med en tynd
skruetrækker, til flammen er stabil og
ikke slukkes, når knappen drejes fra mi-
nimum til maksimum eller omvendt (se
følgende billede).

6. Gentag proceduren på alle brænderne.
7. Sæt knapperne på igen.

Advarsel Hvis apparatet bruger
flydende gas (G31 propan eller G30

butan), skal justeringsskruen strammes helt
til.

IKEA of Sweden AB
SE-34381 Älmhult

Energieffektiv

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Identifikation af model  MÖJLIG
102.371.39

Type kogesektion  Indbygningskoge-
sektion

Antal gasblus  1

Energieffektivitet pr. gasblus
(EE gas burner)

I midten - Tredobbelt 55.9%

Energieffektivitet for gaskogesek-
tionen
(EE gas hob)

 55.9%

DS/EN 30-2-1: Gaskogeapparater til husholdningsbrug - Del 2-1 : Fornuftig brug af energi
- Generelt
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Hvad omfatter denne garanti?
Garantien omfatter fejl ved produktet, der
skyldes produktions- eller materialefejl fra
den dato, hvor produktet blev leveret fra
IKEA. Denne garanti gælder kun for hus-
holdningsbrug. Undtagelserne er anført un-
der overskriften “Hvad omfatter garantien
ikke?” I garantiperioden dækkes udgifterne
til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele,
arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at
produktet er tilgængeligt for reparation
uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen
vedrører produktions- eller materialefejl,
der er omfattet af garantien. På disse betin-
gelser gælder EU-retningslinjerne (Nr.
99/44/EF) og de respektive lokale bestem-
melser. Udskiftede dele tilhører IKEA.

Spar på energien
Inden brug skal du sørge for, at brænderne og gryderisterne monteres korrekt.
Brug kogegrej med en diameter, som passer til brændernes størrelse.
Stil gryden midt på brænderen.
Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
Når væsken begynder at koge, skal du skrue ned for flammen, så væsken kun småkoger.
Brug om muligt en trykkoger. Se brugervejledningen til den.

Miljøhensyn

Symbolet  på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal
i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den

forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse
af dette produkt.
Emballagemateriale
Materialer med symbolet  kan genbru-
ges. Aflever emballagen i de rigtige contai-
nere på kommunens genbrugsstation.
Før apparatet bortskaffes

Advarsel Gør følgende, før du
bortskaffer apparatet:

Tag stikket ud af stikkontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.

IKEA-GARANTI
Hvor længe gælder IKEA-garantien?
Garantien gælder i fem (5) år regnet fra le-
vering fra IKEA, med mindre produktet hed-
der LAGAN, idet det i så fald kun er omfat-
tet af den almindelige reklamationsret. Den
originale kvittering kræves som købsbevis.
Hvilke produkter er ikke omfattet af IKEAs
fem (5) års garanti?
Den serie produkter, der hedder LAGAN,
og alle produkter, der er købt hos IKEA før
1. august 2007.
Hvem udfører servicearbejdet?
IKEA-serviceudbyderen udfører servicear-
bejdet via sine egne serviceaktiviteter eller
et net af autoriserede servicepartnere.
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Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?
IKEAs udpegede serviceudbyder undersø-
ger produktet og afgør efter eget skøn, om
det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen
anses for omfattet af garantien, vil IKEAs
serviceudbyder eller dennes autoriserede
servicepartner via sine egne serviceaktivite-
ter derefter efter eget valg enten reparere
det defekte produkt eller udskifte det med
det samme eller et tilsvarende produkt. Un-
der den almindelige reklamationsperiode
på 2 år fra levering, gælder købelovens al-
mindelige regler for afhjælpningsret.
Hvad er ikke omfattet af denne garanti?

Normalt slid.
Bevidst eller uagtsom skade, skader, der
skyldes manglende overholdelse af
brugsanvisninger, forkert installation eller
tilslutning til forkert spænding, skader der
skyldes kemisk eller elektrokemisk reakti-
on, rust, korrosion eller vandskade, her-
under men ikke udelukkende skader, der
skyldes for meget kalk i vandforsyningen,
skader, der skyldes unormale forhold i
det miljø, hvori produktet er opstillet.
Forbrugsdele, herunder batterier og lam-
per.
Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige far-
veforskelle.
Utilsigtet skade, der skyldes fremmedle-
gemer eller stoffer og rengøring eller
rensning af filtre, afløbssystemer eller sæ-
beskuffer.
Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilfør-
sels- og afløbsrør, tætninger, lamper og
lampeskærme, skærme, greb, kabinetter
og dele af kabinetter. Med mindre det
kan bevises, at sådanne skader skyldes
produktionsfejl.
Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres
fejl ved teknikerbesøg.
Reparationer, der ikke udføres af vores
udpegede serviceudbyder og/eller auto-
riserede servicepartner, eller hvor der er
anvendt uoriginale dele.

Reparationer, der skyldes installation, der
er defekt eller ikke i overensstemmelse
med specifikationen.
Brug af produktet uden for en almindelig
husholdning, f.eks. erhvervsmæssig an-
vendelse.
Transportskader. Hvis kunden transporte-
rer varen til sit hjem eller en anden
adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for
de skader, der evt. kan ske under trans-
porten. Hvis IKEA leverer varen på kun-
dens leveringsadresse, vil eventuelle ska-
der på varen under denne levering være
dækket af denne garanti.
Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudby-
der eller dennes autoriserede service-
partner reparerer eller udskifter appara-
tet som fastsat i vilkårene i denne garanti,
vil serviceudbyderen eller dennes autori-
serede servicepartner geninstallere det
reparerede apparat eller om nødvendigt
installere ombytningsapparatet.

Denne begrænsning gælder ikke arbejde,
der udføres af en uddannet specialist med
vores originale dele for at tilpasse produk-
tet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i
et andet EU-land.
Hvordan gælder de enkelte landes
lovgivning
IKEA-garantien giver dig særlige juridiske
rettigheder, der dækker eller overstiger alle
lokale juridiske krav, der varierer fra land til
land.
Gyldighedsområde
For produkter, der købes i ét EU-land og fø-
res til et andet EU-land, ydes serviceydel-
serne inden for rammerne af de garantibe-
tingelser, der er normale i det nye land. Der
eksisterer kun en forpligtelse til at udføre
servicearbejdet inden for garantiens ram-
mer, hvis:

produktet efterlever og installeres i hen-
hold til de tekniske specifikationer i det
land, hvor garantikravet fremsættes;
produktet efterlever og installeres i hen-
hold til Montagevejledningen og Bruger-
håndbogens sikkerhedsoplysninger;
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Den særlige eftersalgsservice for IKEA-
apparater:
Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for
at:
1. at fremsætte et krav i henhold til denne

garanti;
2. at bede om oplysninger om installation

af IKEA-produktet i det særlige IKEA-
køkkeninventar. Servicen giver ikke op-
lysninger vedrørende:
– den generelle installation af IKEA-

køkkener;
– tilslutning til elektricitet samt til vand

og gas, idet disse skal udføres af en
autoriseret servicetekniker.

3. afklarende spørgsmål i forhold til bru-
gerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.

For at sikre, at vi giver dig den bedste assi-
stance, beder vi dig læse afsnittet Monta-
gevejledningen og/eller Brugerhåndbogen
i denne brochure, før du kontakter os.
Sådan kommer du i kontakt med os, hvis
du har brug for vores service

Se sidste side i denne håndbog, hvor du fin-
der en komplet liste over IKEAs udpegede
kontaktpersoner og deres nationale tele-
fonnumre.

Vigtigt For at give dig en hurtigere service
anbefaler vi, at du anvender de specifikke
telefonnumre, der er anført sidst i denne
manual. Se altid de numre, der er anført i
brochuren for netop det produkt, du har
brug for assistance til. Før du kontakter os,
skal du sørge for at have IKEAs
varenummer (8-cifret kode),
modelbetegnelse, produktnummer og
serienummer for det produkt, du har brug
for assistance til.
Vigtigt GEM KVITTERINGEN! Den er dit
købsbevis og kræves for at produktet er
omfattet af garantien. Bemærk at
kvitteringen også indeholder IKEAs
varebetegnelse og nummer (8-cifret kode)
på hver af de produkter, du har købt.
Har du brug for ekstra hjælp?
Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke
vedrører eftersalgsservice på apparater,
bedes du kontakte vores nærmeste IKEA-
forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du
læser apparatets dokumentation grundigt
igennem, før du kontakter os.
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Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner
for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer

Advarsel Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ev-
ner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har til-
syn av en voksen eller en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes el-
ler når den kjøler seg ned. Produktet er varmt.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med min-
dre de har tilsyn.

Generelt om sikkerhet
Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Ikke
berør varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et se-
parat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
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• Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje
kan være farlig og kan resultere i brann.

• Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må
slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk
eller et brannteppe.

• Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke

legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
• Hvis den glasskeramiske overflaten har sprukket, må du slå

av produktet for å unngå fare for elektrisk støt.

 Sikkerhetsanvisninger
Montering

Advarsel Dette produktet må
monteres av en kvalifisert person.

• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsanvisningen som følger

med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produk-

tet, fordi det er tungt. Bruk alltid verne-
hansker.

• Dekk overflatene med tetningsmiddel for
å forhindre at fuktighet forårsaker svel-
ling.

• Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.

• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra produk-
tet når døren eller vinduet er åpnet.

• Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter. Se i monteringsan-
visningen.

• Hvis produktet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
produktet og den øvre skuffen er tilstrek-
kelig for luftsirkulasjon. Se i monterings-
anvisningen.

• Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefa-
ler at du monterer et ikke-brennbart se-
parasjonspanel under produktet, for å
forhindre tilgang til bunnen.

Elektrisk tilkopling

Advarsel Fare for brann og elektrisk
støt.

• Alle elektriske tilkoblinger må utføres av
en kvalifisert elektriker.

• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at pro-

duktet er koblet fra strømforsyningen.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet

(hvis aktuelt) ikke berører det varme pro-
duktet eller varme kokekar, når du kobler
produktet til stikkontaktene i nærheten

• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel (hvis
aktuelt) kan gjøre at terminalen blir for
varm.

• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk strekkavlasteren på kabelen.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og

strømkabelen ikke blir påført skade. Kon-
takt servicesenteret eller en elektriker for
å bytte en ødelagt strømkabel.
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• Den elektriske installasjonen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble pro-
duktet fra strømnettet ved alle poler. Iso-
leringsenheten må ha en kontaktåpnings-
bredde på minst 3 mm.

• Bruk bare riktige isolasjonsenheter: ver-
nebrytere, sikringer (sikringer av skruty-
pen skal fjernes fra holderen), jordfeilbry-
tere og kontaktorer.

Gasstilkobling
• Alle gasstilkoblinger skal utføres av en

kvalifisert elektriker.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt pro-

duktet.
• Opplysningene som servicesenteret tren-

ger står på typeskiltet.
• Dette apparatet er ikke koblet til en en-

het, som evakuerer forbrenningsproduk-
tene. Sørg for å koble apparatet i hen-
hold til gjeldende installasjonsforskrifter.
Ta hensyn til krav til tilstrekkelig ventila-
sjon.

Bruk
Advarsel Fare for skade, brannskader
eller elektrisk støt.

• Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.

• Produktets spesifikasjoner må ikke en-
dres.

• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i drift.

• Ikke bruk produktet med våte hender el-
ler når det er i kontakt med vann.

• Ikke legg bestikk eller grytelokk på koke-
sonene. De blir varme.

• Slå av kokesonene etter at de har vært i
bruk.

• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.

• Hvis produktets overflate er knust må du
koble produktet fra strømforsyningen
umiddelbart. Dette for å forhindre elek-
trisk støt.

Advarsel Eksplosjons- eller brannfare.

• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer når
du bruker dem til tilbereding av mat.

• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.

• Brukt olje som kan inneholde matrester,
kan forårsake brann ved en lavere tem-
peratur enn olje som brukes for første
gang.

• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av pro-
duktet.

Advarsel Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på betje-

ningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander el-

ler varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.

• Ikke aktiver kokesonene med tomt koke-
kar eller uten kokekar.

• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium el-

ler kokekar med ødelagt bunn kan lage
riper i glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem på
platetoppen.

• Sørg for god ventilasjon i rommet der ap-
paratet er installert.

• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.

• Bare bruk stabile kokekar med riktig form
og diameter som er større enn dimensjo-
nene på brennerne. Det er en risiko for
overoppheting og ruptur av glassplaten
(hvis aktuelt).

• Pass på at flammen ikke slokker når du
dreier bryteren fra maksimumsinnstilling
til minimumsinnstilling.

• Sørg for at karene er plassert på midten
av ringene og ikke stikker ut over kanten
av platetoppen.

• Bruk kun tilbehør som leveres sammen
med produktet.

• Ikke installer en flammediffuser på bren-
neren.
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Stell og rengjøring
Advarsel Fare for skade på produktet.

• Rengjør produktet med jevne mellomrom
for å forhindre skade på overflaten.

• Ikke bruk spylevann eller damp til å ren-
gjøre produktet.

• Ikke rengjør brennerne i oppvaskmaski-
nen.

• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende oppvaskmid-
ler, skuresvamper, løsemidler eller metal-
lgjenstander.

Kassering
Advarsel Fare for skade og kvelning.

• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.

• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Ventiler eksterne gassrør.

Produktbeskrivelse

1 2 3

1 Hurtigbrenner
2 Avtakbart gryteunderlag
3 Brennerbryter

Brennerbryter
Betjeningsbryteren for komfyrtoppen er
plassert på komfyrtoppens fremside.

Symbol Beskrivelse
det er ingen gasstil-
førsel / av-posisjon

 det er maksimum
gasstilførsel / ten-
nerinnstilling
det er minimum
gasstilførsel

Daglig bruk
Tenne brenneren

Tenn alltid brenneren før du plasserer
gryter eller panner på gasstoppen.

For å tenne brenneren:
1. Trykk betjeningsbryteren helt inn, og

drei den mot urviserne til merket for
maksimumsposisjonen   .

2. Hold knappen inne i omtrent 5 sek; det-
te vil tillate termoelementet å varme
seg opp, og sikkerhetsanordningen slås
av, slik at gasstilførselen ikke avbrytes.

3. Når flammen blir jevn, kan du justere
den etter behov.
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Hvis brenneren ikke tennes etter at du
har gjort noen forsøk, må du kontrolle-

re at kronen og kapselen sitter riktig på
plass.

1

2

3

4

5

1 Brennerens kapsel
2 Brennerens krone
3 Dyse
4 Termoelement
5 Tennelement

Advarsel Ikke hold betjeningsbryteren
inntrykket i mer enn 15 sekunder.

Hvis brenneren ikke tennes og det har gått
15 sekunder, må du slippe betjeningsbryte-
ren, dreie den til av-posisjon og vente i
minst 1 minutt før du prøver å tenne den
igjen.

Viktig Når du ikke har strøm, kan du tenne
brenneren uten den elektriske
komponenten. I så tilfelle kan du føre en
flamme til apparatet, trykke inn tilsvarende
bryter og dreie den mot urviserne til
posisjonen for maksimum gassutslipp.

Advarsel Vær særlig forsiktig når du
bruker åpen ild på kjøkkenet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar som
følge av feil betjening.

Hvis brenneren tilfeldigvis slukker, må
du dreie betjeningsbryteren til av-posi-

sjon og vente i minst 1 minutt før du prøver
å tenne den igjen.

Når du slår på strømmen etter innstal-
lasjon eller et strømbrudd, er det gan-

ske normalt at gnistgeneratoren automatisk
aktiveres.
Slå brennerne av
For å slukke flammen, dreier du tilsvarende
bryter til symbolet  .

Advarsel Senk alltid flammen eller slå
den av før du flytter grytene fra

brenneren.

Nyttige tips og råd
Energisparing
• Ha alltid, hvis mulig, lokk på grytene.
• Så snart det begynner å koke, senker du

flammen, slik at væsken småkoker.
Bruk kjeler og panner med bunn som passer
til størrelsen på brenneren.
Brenner minimum dia-

meter på ko-
keredskapet

maksimum
diameter på
kokeredska-

pet
Ultra-
hurtig

160 mm 260 mm

Kokeredskapets bunn bør være så tykk og
flat som mulig.
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Stell og rengjøring
Advarsel Slå av apparatet og la det
avkjøles før du rengjør det.

Advarsel Av sikkerhetsgrunner må du
ikke rengjøre apparatet med damp-

eller høyttrykksspyler.
Advarsel Ikke bruk skurende
vaskemidler, stålull eller syrer, da dette

skader apparatet.

For å fjerne matrester, kan du rengjøre de
emaljerte komponentene, "kapslene" og
"kronene", med varmt såpevann.
Komponentene i rustfritt stål, må du rengjø-
re med vann, og deretter tørke med en myk
klut.

Denne modellen er utstyrt med elektrisk ten-
ning, som oppnås via et keramisk "tennele-
ment" med elektrode.
Hold dem rene for å unngå vanskeligheter
med å tenne.

La et serviceverksted regelmessig kon-
trollere tilstanden til gasstilførselsrøret

og trykkregulatoren, hvis montert (denne
servicen er ikke gratis)
Etter rengjøring må du tørke med en myk
klut.

Hva må gjøres, hvis...
Problem Mulig årsak Løsning

Det kommer ingen gnist når
du tenner gassen

Det er ingen strømforsyning Kontroller at støpselet sitter i
stikkontakten, og at strøm-
forsyningen er på.

 Det er ingen strømforsyning Se etter i husets sikrings-
skap.

 Brennerens kapsel og krone
sitter ujenvt på

Kontroller at brennerens
kapsel og krone er plassert
skikkelig, f.eks. etter rengjø-
ring.

Flammen går ut med en
gang du tenner den

Termoelementet er ikke
varmt nok

Når du har tent flammen,
må du holde bryteren inn-
trykket i ca. 5 sek.

Gassringen brenner ujevnt Brennerens krone er blok-
kert av matrester

Kontroller at hoveddysen ik-
ke er blokkert, og at bren-
nerens krone er fri for smuss.

Hvis det oppstår en feil, bør du først prøve
å finne en løsning på problemet selv. Hvis
du ikke kan finne noen løsning på proble-
met selv, kan du kontakte forhandleren eller
kundeservice.

Ved feilbruk eller feil montering må du
selv betale for eventuell service selv

om dette skjer innenfor garantitiden.

Tekniske data
Komfyrtoppens dimensjoner

bredde 290 mm
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dybde 520 mm
innbyggingshøyde 45 mm

Produktklasse: 3
Produktkategori: II2H3B/P

Produktets gasstilførsel:
Naturgass G20 (2H) 20 mbar

Dette produktet er beregnet for bruk med
naturgass, men kan tilpasses bruk med an-
dre gasstyper iht. skjemaet nedenfor.

Gasstype Brenner-
type

Dyser
1/100 mm

Nominell
effekt kW

Nominell
strøm g/h

Redusert
effekt kW

Bypass
1/100 mm

G20 20
mbar

Ultrahurtig 146 3.8 - 1.4 56

G30/G31
30/30
mbar

Ultrahurtig 98 3.8 276 1.4 56

Typeskilt

000-000-00

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

21552PQM

PNC.  949738209   TYPE  H3VF1TC0-G/VI

G20 20 mbar = 3.8 kW
G30 28-30 mbar = 276 g/h
G31 37 mbar = 271 g/h
G30/G31 30/30 mbar = 276 g/h

II2H3+ (GB-IE)
II2H3B/P (FI-NO)

230 V ~ 50 HzZO 0694

Tegnene ovenfor viser produktets typeskilt
(uten serienummer som genereres dynamisk
under produksjonsprosessen), som er plas-
sert under platetoppen.

Kjære kunde, her kan du feste den klistre-
lappen som du finner i den plastposen som
fulgte med i komfyrtoppens emballasje.
Dette gjør det enklere for oss å identifisere
komfyrtoppen din i tilfelle du skulle trenge
hjelp av oss i fremtiden. Takk for hjelpen!

Montering
Advarsel Dette produktet må
installeres, kobles til eller repareres kun

av autorisert person etter relevant
gasstandard. Bruk kun deler som er levert
sammen med produktet. Bruk kun originale
reservedeler.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell
personskade eller skade på husdyr eller ei-
endom som skyldes at følgende krav ikke er
blitt fulgt.

Obs Se etter i monteringsanvisningene
angående installasjon.
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Advarsel Installasjonen skal være i
overensstemmelse med alle lover,

forskrifter, direktiver og standarder
(elektriske sikkerhetsforskrifter og direktiver,
korrekt gjenvinning i samsvar med
bestemmelsene, osv.) som gjelder i det
landet der dette apparatet skal brukes!

Påse at den lokale distribusjonen (gas-
sens egenskap og trykk), og appara-

tets innstillinger stemmer overens før du
fortsetter innstallasjonen.

Parametrene for dette apparatets inn-
stillinger er oppført på typeskiltet (se

etter i kapitlet om tekniske data).

Advarsel Apparatet skal være jordet!
Advarsel Fare for personskade pga.
elektrisk strøm.

• Nettilkoplingsklemmen er strømførende.
• Skill nettilkoplingsklemmen fra strømnet-

tet.
• Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser

kan overopphete klemmen.
• Klemmeforbindelsene må installeres for-

skriftsmessig.
• Forhindre trekk i kabelen.
Viktig Minsteavstanden til andre produkter,
møbelseksjoner og enheter må overholdes i
samsvar med monteringsanvisningen.
Minimum avstand som skal opprettholdes
fra den utskjærte kanten til sidevegg må
være 100 mm.
Hvis det ikke er stekeovn under komfyrtop-
pen, skal det settes inn en skilleplate med
en minsteavstand på 20 mm fra bunnen av
komfyrtoppen.
Beskytt de kuttede overflatene på benke-
platen mot fuktighet med tetningslisten, som
du finner i posen med monteringsdelene.
Tetningslisten forsegler åpningen mellom
produktet og benkeplaten. Ikke bruk silikon
mellom produktet og koketoppen. Unngå at
produktet installeres ved siden av dører og
under vinduer, fordi varme kokekar kan
skyves av gryteunderlaget når dører og
vinduer åpnes.

Gasstilkopling
Advarsel Dette produktet må
monteres av en kvalifisert person.
Advarsel Dette produktet er ikke
koblet til en avtrekksenhet for

forbrenningsprodukter.

Innstallasjonen må gjennomføres i samsvar
med lokale retningslinjer.
Komfyrtoppen må koples til en gassbehol-
der av kobber eller stål, med koplinger som
er i samsvar med lokale retningslinjer, eller
til et gassrørledningsnett med sømfrie rør av
rustfritt stål, som er i samsvar med lokale
retningslinjer.

Feil på rør skal repareres av et service-
verksted (se etter i kapitlet om service).

Tilkoplingen må innstalleres korrekt og fe-
stes til komfyrens tilkoplingsrør. Ellers lekker
det ut gass

Advarsel Når innstallasjonen er ferdig,
må du kontrollere at alle rørfestene

sitter perfekt. Bruk såpevann, aldri flamme.

Elektrisk tilkopling
Det elektriske arbeidet som kreves for å in-
stallere produktet, må utføres av en god-
kjent elektriker eller annen kvalifisert per-
son.
Før tilkopling, kontroller at den nominelle
spenningen til produktet samsvarer med
spenningen der produktet skal brukes (den-
ne opplysningen finner du på typeskiltet).
Kontroller også strømtypen til produktet og
forsikre deg om at kabelen er egnet for
produktets strømtype (se etter i kapitlet
Tekniske data).
Typeskiltet er plassert nederst på komfyr-
toppens ramme.
Apparatet er utstyrt med en tilkoplingska-
bel. Denne må utstyres med et støpsel som
tåler belastningen som er angitt på type-
platen (se etter i kapitlet om tekniske data).
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Støpselet må koples til en jordet kontakt.
Hvis du kopler apparatet direkte til det
elektriske systemet, er det nødvendig å inn-
stallere en dobbelpolet bryter mellom ap-
paratet og strømforsyningen, med åpning
på minst 3 mm mellom bryterkontaktene.
Den doble polen skal være av en type som
egner seg for tåler nødvendig belastning
ihht. gjeldende forskrifter.
Tilkoplingsledningen skal plasseres slik at
den ikke kan nå en temperatur på 90 °C i
noen av endene. Den blå nøytrale lednin-
gen skal koples til klemmeblokken som er
merket med "N". Den brune (eller svarte)
faseledningen (festet i kontakten som er
merket med "L" i klemmeblokken), skal all-
tid koples til strømførende fase.
Elektriske krav
Produsenten påtar seg ikke noe ansvar
hvis sikkerhetstiltakene ikke blir respek-
tert.
Denne komfyrtoppen er utformet for tilkop-
ling til elektrisk strømforsyning med spen-
ning på 230 V 50 Hz.
Før du kopler produktet til strømforsynin-
gen, må du kontrollere at spenningen og
frekvensen som er oppført på typeplaten til
komfyrtoppen stemmer overens med spen-
ningsforsyningen. Typeskiltet er plassert ne-
derst i komfyrtoppen.
Komfyrtoppen kommer med 3-kablet strøm-
forsyningskabel.
Når du er ferdig, må det ikke finnes noen
avkuttede eller løse tråder, og strekkavla-
steren må være festet rundt kabelen.
Utskifting av strømledningen.

Advarsel Strømledningen kan bare
skiftes av autorisert serviceverksted

eller elektriker, i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter.

Hvis strømledningen må skiftes, må det kun
brukes kabel av typen H05V2V2-F T90. Ka-
beltverrsnittet må være egnet for spennin-
gen og driftstemperaturen. Den gule/grøn-
ne jordledningen må være ca. 2 cm lengre
enn den brune (eller svarte) faseledningen.

Tilpasse gassinnstillingene
Denne modellen er egnet for bruk med
naturgass, men kan tilpasses drift med

butan- eller propangass, med tilsvarende
dyser. Dyser som ikke fulgte med appara-
tet, må bestilles fra kundeservice (se etter i
kapitlet service).
For opplysninger om skifting av dyser, se
kapittelet "Tekniske data"

Advarsel Tilplassing eller utskifting kan
bare utføres av en autorisert person

Skifte ut dyser:
1. Fjern gryteholderen.
2. Fjern brennerens kapsel og krone.
3. Skru av og fjern injektorene med en pi-

penøkkel 7, og skift de ut med noen
som er egnet for den aktuelle gassty-
pen

4. Gjenta prosedyren i omvendt rekkeføl-
ge for å sette delene sammen igjen.

Viktig Skift ut typeskiltet (er plassert nær
gasstilførselsrøret) med et som
representerer den nye typen gasstilførsel,
før du forsegler apparatet. Hvis toppen
allerede er montert, må du feste det direkte
i bruksanvisningen etter kapitlet om tekniske
data, nær tegningen av typeskiltet.

Denne etiketten finner du i pakningen
som fulgte med apparatet.
Hvis gasstilførselstrykket endres eller
varierer i forhold til det som er nødven-

dig, må du installere en passende trykkre-
gulator som passer til produktet, og som
kan bestilles hos kundeservice (se etter i ka-
pitlet om service). Trykkregulatoren må fe-
stes til gasstilførselsrøret, i overenstemmelse
med gjeldende forskrifter for trykk.

Typeskiltet er plassert under platetoppen.
Justere flammestyrken
Når koketoppen er ferdig installert, er det
nødvendig å kontrollere minste flammestyr-
ke.
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1. Drei gasskranen til maksimumsposisjo-
nen og tenn på.

2. Sett gasskranen til minste flammestyrke,
drei deretter betjeningsbryteren fra mi-
nimum til maksimum gjentatte ganger.
Hvis flammen er ustabil eller slukker, må
du følge prosedyren videre.

3. Tenn på igjen brenneren og still den på
minimum.

4. Fjerne betjeningsbryteren.
5. For å justere, må du bruke et tynnbla-

det skrujern og dreie justeringsskruen til
flammen er stødig og ikke slukker når
bryteren dreies fra minimum til maksi-
mum, og vice versa (se følgende bilde).

6. Gjenta denne prosedyren for alle bren-
nerne.

7. Sette på igjen bryterne.

Advarsel Hvis apparatet er koplet til
flytende gass (G31 propan eller G30

butan), må justeringsskruen festes så godt
som mulig.

IKEA, Sverrige AB
SE-34381 Älmhult

Energieffektiv
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon  MÖJLIG

102.371.39

Komfyrtopp-type  Komfyrtopp for in-
nbygging

Antall gassbrennere  1

Energieffektivitet per gassbrenner
(EE gas burner)

Midtre middel – Trippelkrone 55,9 %

Energieffektivitet for gasskoketopp
(EE gas hob)

 55.9%

EN 30-2-1: Tilberedningsprodukter til husholdningsbruk som brenner gass – Del 2-1:
Fornuftig energibruk – generelt
Energisparing

Påse at brennere og gryteunderlag er riktig satt sammen før bruk.
Bru bare kokekar med en diameter som passer til brennerens dimensjoner.
Sett kjelen på midten av brenneren.
Bruk kun mengden du trenger når du varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mulig.
Når væsken begynner å koke, skru ned flammen, så væsken kun småkoker.
Bruk en trykkoker om mulig. Se brukerhåndboken.
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av garantitiden, forlengers ikke garantipe-
rioden for apparatet.
Hvilke apparater dekkes ikke av (5)
femårsgarantien fra IKEA?
Apparater med merkenavnet LAGAN, samt
alle apparater som ble kjøpt hos IKEA før 1.
august 2007.
Hvem utfører servicearbeidet?
Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servi-
cearbeidet gjennom sin egen serviceorgani-
sasjon eller et autorisert servicenettverk.
Hva dekker garantien?
Garantien dekker feil ved apparatet som
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra
datoen det ble kjøpt hos IKEA. Garantien
gjelder bare for husholdningsbruk. Garan-
tiunntakene står oppført under overskriften
”Det som ikke dekkes av denne garantien” I
garantiperioden dekker garantien kostna-
dene forbundet med å reparere eventuelle
feil, dvs. reparasjoner, deler, arbeids- og
reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at appara-
tet står tilgjengelig og kan repareres uten

ekstrautgifter og at feilen skyldes fabrika-
sjons- eller materialfeil. Europarådets direk-
tiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrif-
ter gjelder. Utskiftete deler skal bli IKEA sin
eidom.
Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.
IKEA sin utpekte serviceleverandør vil un-
dersøke produktet og bestemme etter eget
skjønn om det dekkes av denne garantien.
Dersom problemet er funnet å være dekket
av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør
eller autorisert servicepartner i sitt egent
servicenettverk etter eget skjønn, enten re-
parere det defekte produktet eller erstatte
det med det samme eller et tilsvarende pro-
dukt.
Det som ikke dekkes av denne garantien

Slitasje i forbindelse med bruk.
Forsettelig eller uaktsom skade, skade
som følge av at bruksanvisningen ikke ble
fulgt, feil installering eller tilkobling til feil
spenning, kjemisk eller elektrokjemisk re-
aksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke begrenset
til, skade som følge av for høyt kalkinn-
hold i vannet, samt miljøskade.
Forbruksdeler, inkludert batterier og pæ-
rer/dioder.

Miljøvern

Symbolet  på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.

Emballasjematerialer
Materialer merket med symbolet  kan
gjenvinnes Kast emballasjen i riktig behol-
der for gjenvinning.
Før produktet kasseres

Advarsel Gjør følgende før du
kasserer produktet:

Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Kutt av strømkabelen og kast den.

IKEA EUROPA GARANTI
Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra da-
toen apparatet ble opprinnelig kjøpt hos
IKEA, med mindre apparatets merke er LA-
GAN. I så fall gjelder garantien bare i to (2)
år. Originalkvitteringen kreves som kjøps-
bevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet
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Dekorative deler eller deler som ikke fun-
gerer og som ikke har noen virkning på
bruken av apparatet, inkludert riper og
eventuelle fargeforskjeller.
Tilfeldig skade påført av fremmede lege-
mer eller substanser og rengjøring eller
fjerning av blokkeringer fra filtre, uttøm-
mingssystem eller såpeskuffer.
Eventuell skade på følgende deler: kera-
mikkglass, tilbehør, servise- og bestikkur-
ver, fylling og uttømmingsrør, pakninger,
lamper og lampedeksler, skjermer, knot-
ter, kabinett eller deler av kabinett. Med
mindre det ikke kan bevises at slik skade
skyldes fabrikasjonsfeil.
Tilfeller det ikke kan påvises noen feil un-
der et besøk av en servicetekniker.
Reparasjoner som ikke utføres av våre til-
satte serviceleverandører og/eller en au-
torisert og kontrahert servicepartner eller
dersom ikke-originaldeler er brukt.
Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med spesifi-
kasjonene.
Apparatbruk i andre miljø enn hushold-
ningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområ-
de.
Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette pro-
duktet til sitt hjem eller til annen adresse,
er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade
som kan oppstå under transporten. Der-
som imidlertid IKEA leverer dette produk-
tet til kundens leveringsadresse, vil even-
tuell skade som kan oppstå under denne
transporten være dekket av denne ga-
rantien.
Kostnad for utføring av første gangs in-
stallasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner repa-
rerer eller erstatter apparatet i samsvar
med vilkårene i denne garantien, vil ser-
viceyteren eller hans autoriserte service-
partner gjeninstallere det reparerte ap-
paratet eller installere det erstattede ap-
paratet, hvis nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse ap-
paratet i samsvar med tekniske sikkerhets-
spesifikasjoner for et annet EU-land.
Landenes lover gjelder på følgende vis
IKEA-garantien gir deg spesifikke rettighe-
ter som dekker, eller overgår, de lokale juri-
diske krav som kan variere fra land til land.
Garantien vil på ingen måte gi dårligere
betingelser enn hva de lokale forbrukerlov-
givningen krever.
Gyldighetsområde
Service på apparater som er kjøpt i ett EU-
land og brakt til et annet EU-land, vil utfø-
res innenfor rammen til garantibetingelsene
som gjelder i det nye landet. Plikten til å ut-
føre servicearbeid innenfor garantirammen
er bare tilstede dersom:

apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de tekniske spesifikasjone-
ne som gjelder for landet garantikravet
er fremsatt,
apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de monteringsanvisningen
og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvis-
ningen.

Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:
1. fremsette et krav under denne garanti-

en,
2. be om forklaring på installasjonen av

IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninn-
redninger fra IKEA. Serviceavdelingen
kan ikke forklare:
– den generelle installasjonen av et

IKEA-kjøkken,
– tilkobling av elektrisitet (dersom ma-

skinen leveres uten kabel og støpsel),
vann eller gass da dette må utføres
av en autorisert servicemontør,

3. be om forklaring av innhold og spesifi-
kasjoner i bruksanvisningen til IKEA-ap-
paratet.
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For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg
på best mulig måte, må du lese monterings-
anvisningen og/eller -anvisningene i bru-
kerhåndboken før du kontakter oss.
Slik når du oss dersom du trenger service

På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale te-
lefonnumre.

Viktig For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker der spesifikke
telefonnumrene som står oppført bakerst i
denne håndboken. Referer alltid til numrene
oppført i heftet til det aktuelle apparatet du
trenger hjelp for. Før du ringer oss, bør du
forsikre deg at du har for hånden IKEAS
apparatnummer (8-sifret nummer) for
apparatet som du trenger hjelp med.

Viktig TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er ditt kjøpsbevis og er nødvendig for
at garantien skal gjelde. Merk deg at kvit-
teringen også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for hvert ap-
parat du har kjøpt.

Trenger du mer hjelp?
Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du kon-
takte callsenteret for den nærmeste IKEA-
butikken. Vi anbefaler at du leser dokumen-
tasjonen til apparatet grundig før du kon-
takter oss.
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Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusva-
hingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta
tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttö-
kertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Varoitus! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joi-
den fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riit-
täviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat kuumia.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman val-
vontaa.

Yleiset turvallisuusohjeet
Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Älä kosketa lämpövastuksiin.
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Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä kau-
kosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla
vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite
pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia
ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta laittees-
ta sähköiskuvaaran välttämiseksi.

 Turvallisuusohjeet
Asennus

Varoitus! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja oh-
jeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on ras-
kas. Käytä aina suojakäsineitä.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteu-
delta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikku-
nan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden
putoaminen laitteesta vältetään oven tai
ikkunan avaamisen yhteydessä.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä
muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Lue asen-
nusohjeet.
Jos laite on asennettu laatikoiden ylä-
puolelle, varmista, että laitteen alaosan
ja ylälaatikon välinen tila on riittävä il-
mankierron kannalta. Lue asennusohjeet.

Laitteen alaosa voi kuumentua. Suositte-
lemme, että asennat lämmönkestävän
erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta lait-
teen alaosaan ei voida koskettaa.

Sähköliitäntä
Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

Sähkökytkennät saa suorittaa vain asian-
tunteva sähköasentaja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pisto-
rasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee
varmistaa, että laite on irrotettu sähkö-
verkosta.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihin-
kään.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen
tai kuumiin keittoastioihin, kun liität lait-
teen lähellä oleviin pistorasioihin.
Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheut-
taa liittimen ylikuumenemisen.
Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
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Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai
virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huolto-
liikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioi-
tuneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähkö-
verkosta kaikista navoista. Erottimen kon-
taktiaukon leveys on oltava vähintään 3
mm.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat su-
lakkeet on irrotettava kannasta), vikavir-
takytkimet ja kontaktorit.

Kaasuliitäntä
Kaikki kaasuliitännät tulee jättää asian-
tuntevan asentajan vastuulle.
Tarkista ilmankierto laitteen ympärillä.
Kaasunsyöttöä koskevat tiedot löytyvät
arvokilvestä.
Tätä laitetta ei ole liitetty laitteeseen, jo-
ka poistaa polton aiheuttamat tuotteet.
Varmista, että liität laitteen voimassaole-
vien asennusmääräyksien mukaisesti. Ota
huomioon riittävää tuuletusta koskevat
vaatimukset.

Käyttö
Varoitus! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen vaara.

Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toimin-
nan aikana.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne kuumenevat.
Kytke keittoalue off-asentoon käytön jäl-
keen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytys-
tasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota lai-
te välittömästi sähköverkosta. Täten väl-
tetään sähköiskut.

Varoitus! Olemassa on tulipalon tai
räjähdyksen vaara.

Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun
käytät niitä ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt
voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aine-
ksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon al-
haisemmassa lämpötilassa kuin ensim-
mäistä kertaa käytettävä öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuot-
teisiin kostutettuja esineitä.

Varoitus! Laite voi muutoin vaurioitua.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpa-
neelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioi-
tua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keitto-
astian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat keitto-
astiat voivat naarmuttaa keraamista pin-
taa. Nosta ne aina irti keittotasosta liikut-
tamisen aikana.
Varmista hyvä tuuletus tilassa, johon laite
asennetaan.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole estei-
tä.
Käytä ainoastaan vakaata ja oikean
muotoista keittoastiaa, jonka halkaisija
on polttimien kokoa suurempi. Olemassa
on ylikuumenemisriski ja lasipinnan (jos
olemassa) rikkoutumisvaara.
Varmista, että liekki ei sammu, kun kään-
nät kytkimen nopeasti maksimiasennosta
minimiasentoon.
Varmista, että keittoastiat on asetettu
keittoalueiden keskelle ja etteivät ne tule
keittoalueiden reunojen yli.
Käytä ainoastaan laitteen mukana toimi-
tettuja lisävarusteita.
Älä asenna liekinlevittäjää polttimen
päälle.
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Hoito ja puhdistus
Varoitus! Laite voi muutoin vaurioitua.

Puhdista laite säännöllisesti, jotta pinta-
materiaali ei vaurioidu.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä lait-
teen puhdistamiseen.
Polttimia ei saa pestä astianpesukonees-
sa.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinal-
la. Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia pe-
sulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

Hävittäminen
Varoitus! Tällöin on olemassa
henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaisel-
ta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Litistä ulkoiset kaasuputket.

Laitteen kuvaus

1 2 3

1 Pikapoltin
2 Irrotettava alusritilä
3 Polttimen säätimet

Polttimen säätimet
Polttimen säädin sijaitsee tason etupuolella.

Symboli Kuvaus
kaasua ei tule /
pois toiminnasta

 suurin mahdollinen
kaasunsyöttöteho /
sytytysasetus
pienin mahdollinen
kaasunsyöttöteho

Päivittäinen käyttö
Polttimen sytyttäminen

Sytytä poltin aina ennen kuin laitat
keittoastian tasolle.

Polttimen sytyttäminen:
1. Paina polttimen säädin kokonaan si-

sään ja kierrä sitä vastapäivään maksi-
miasentoon, jonka merkki on   .

2. Pidä säädintä alhaalla noin 5 sekunnin
ajan, jotta lämpöpari kuumenee ja tur-
valaite kytkeytyy pois toiminnasta.
Muussa tapauksessa kaasunsyöttö kes-
keytyy.

3. Kun liekki palaa säännöllisesti, säädä
se sopivaksi.

Jos poltin ei syty muutaman yrityksen
jälkeen, tarkista, että polttimen kansi ja

kupu ovat oikein paikoillaan.
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1

2

3

4

5

1 Polttimen kupu
2 Polttimen kansi
3 Suutin
4 Lämpöpari
5 Sytytyskynttilä

Varoitus! Älä paina säädintä 15
sekuntia pitempään.

Jos poltin ei syty 15 sekunnin kuluessa, va-
pauta säädin, käännä se Pois toiminnasta -
asentoon ja odota vähintään minuutti en-
nen kuin yrität sytyttää polttimen uudelleen.

Tärkeää Sähkökatkon sattuessa voit
sytyttää polttimen ilman sähkölaitetta. Vie
tulenliekki polttimen lähelle, paina
vastaavaa säädintä ja kierrä vastapäivään
kaasunsyötön maksimiasentoon.

Varoitus! Ole erittäin varovainen, kun
käytät avotulta keittiöympäristössä.

Valmistaja ei vastaa liekin väärinkäytön
aiheuttamista vahingoista.

Jos poltin sammuu vahingossa, käännä
säädin Pois toiminnasta -asentoon ja

odota vähintään minuutti ennen kuin yrität
sytyttää sen uudelleen.

Kun virta kytketään päälle asennuksen
tai sähkökatkon jälkeen, kipinäele-

mentti toimii automaattisesti.

Polttimien kytkeminen pois toiminnasta
Liekki sammutetaan kääntämällä polttimen
säädin symbolin  kohdalle.

Varoitus! Pienennä liekkiä tai
sammuta se aina ennen kuin otat

keittoastian pois polttimen päältä.

Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Energiansäästövinkkejä

Peitä keittoastia kannella, mikäli mahdol-
lista.
Kun neste alkaa kiehua, pienennä liekkiä
siten, että neste juuri ja juuri poreilee.

Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan
halkaisija on sopiva polttimelle.

Poltin Keittoastian
vähimmäis-
halkaisija

Keittoastioi-
den maksimi-

halkaisija
Pikapol-

tin
160 mm 260 mm

Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisim-
man paksu ja tasainen.

Hoito ja puhdistus
Varoitus! Katkaise virta laitteesta ja
anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Varoitus! Turvallisuussyistä laitetta ei
saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai

painepesurilla.
Varoitus! Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita, teräsvillaa tai

happoja, sillä ne voivat vahingoittaa
laitetta.
Puhdista ruokaroiskeet emalipinnoista sekä
polttimien kuvuista ja kansista lämpimällä
pesuainevedellä.
Pese ruostumattomat teräsosat vedellä ja
kuivaa pehmeällä liinalla.
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Tässä mallissa on sähkötoiminen sytytysjär-
jestelmä, joka sytyttää liekin elektrodilla va-
rustetun keraamisen "tulpan" avulla.
Pidä nämä osat puhtaina, jotta sytytys toi-
mii moitteettomasti.

Pyydä valtuutettua huoltoliikettä tarkis-
tamaan säännöllisesti kaasunsyöttö-

putki ja paineensäädin, mikäli varusteena
(tämä huolto ei ole maksuton).

Pyyhi osat kuiviksi pehmeällä liinalla puh-
distuksen jälkeen.

Käyttöhäiriöt
Ongelma Mahdollinen syy Korjaus

Ei kipinää kaasuliekkiä syty-
tettäessä.

Laitteeseen ei tule sähkövir-
taa.

Tarkista, että pistoke on pis-
torasiassa ja virransyöttö on
kytketty.

 Laitteeseen ei tule sähkövir-
taa.

Tarkista sulaketaulussa ole-
va sulake.

 Polttimen kupu ja kansi ovat
huonosti paikoillaan.

Tarkista, että polttimen kupu
ja kansi on laitettu oikein
paikalleen esim. puhdistuk-
sen jälkeen.

Liekki sammuu heti syttymi-
sen jälkeen.

Lämpöpari ei ole kuumentu-
nut riittävästi.

Pidä säädintä alhaalla noin
viisi sekuntia liekin syttymi-
sen jälkeen.

Kaasurengas palaa epäta-
saisesti.

Polttimen kansi on tukossa
ruokaroiskeista.

Tarkista, ettei pääsuutin ole
tukossa ja ettei polttimen
kannessa ole likaa.

Jos laitteen käytössä on ongelmia, yritä en-
sin selvittää ongelma itse. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteys jälleenmyyjään tai val-
tuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitetta on käytetty väärin tai asen-
nuksen on suorittanut muu kuin rekiste-

röity teknikko, voidaan huoltoliikkeen käyn-
nistä veloittaa myös takuuaikana.

Tekniset tiedot
Keittotason mitat

mm 092syeveL
Syvyys 520 mm

Korkeus 45 mm
Laiteluokka: 3
Laiteryhmä: II2H3B/P

Laitteen kaasunsyöttö:
Luonnonkaasu G20 (2H) 20 mbar

Laite on suunniteltu toimimaan luonnonkaa-
sulla, mutta se voidaan muuttaa toimimaan
muulla kaasutyypillä alla olevan taulukon
mukaisesti
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Kaasu-
tyyppi

Polttimen
tyyppi

Suuttimet
1/100 mm

Nimelliste-
ho kW

Nimellis-
virtaus g/
h

Alennettu
teho kW

Ohivirtaus
1/100 mm

G20 20
mbar

Pikapoltin 146 3,8 - 1,4 56

G30/G31
30/30
mbar

Pikapoltin 98 3,8 276 1,4 56

Arvokilpi

000-000-00

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

21552PQM

PNC.  949738209   TYPE  H3VF1TC0-G/VI

G20 20 mbar = 3.8 kW
G30 28-30 mbar = 276 g/h
G31 37 mbar = 271 g/h
G30/G31 30/30 mbar = 276 g/h

II2H3+ (GB-IE)
II2H3B/P (FI-NO)

230 V ~ 50 HzZO 0694

Yllä olevassa kuvassa on laitteen arvokilpi,
joka on kiinnitetty laitteen pohjaan (kuvassa
ei näy sarjanumeroa, joka lisätään kilpeen
valmistusprosessin yhteydessä).

Kiinnitä tähän keittotason pakkauksessa
olevasta muovipussista löytyvä tarra. Se on
avuksi keittotason tunnistamisessa, jos tar-
vitset apuamme vastaisuudessa. Kiitos
avustasi!

Asennus
Varoitus! Vain valtuutettu henkilö saa
asentaa, kytkeä tai korjata tämän

laitteen vastaavan kaasustandardin
mukaisesti. Käytä ainoastaan tuotteen
mukana toimitettuja osia. Käytä vain
alkuperäisiä varaosia.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista henki-
löille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheutu-
neista vahingoista, ellei seuraavia vaati-
muksia noudateta.

Huomio Lue asennusohjeet.
Varoitus! Asennuksessa tulee
noudattaa käyttömaassa voimassa

olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja

standardeja (sähköturvallisuusmääräykset,
kierrätysmääräykset jne.)!

Tarkista ennen asennusta, että paikal-
linen kaasunsyöttö (kaasutyyppi ja

kaasunpaine) ja laitteen säädöt ovat yh-
teensopivat.

Laitteen säätöparametrit on mainittu
arvokilvessä (katso kappale Tekniset

tiedot).

Varoitus! Laite on kytkettävä
maadoitettuun pistorasiaan!
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Varoitus! Sähköiskuvaara.
Sähköverkon liitin on jännitteinen.

Tee sähköverkon liitin jännitteettömäksi.
Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja pis-
torasiat voivat aiheuttaa liittimen ylikuu-
menemisen.
Asenna pinneliitännät oikein.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.

Tärkeää Noudata asennusohjeissa
mainittuja minimietäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalustekaappeihin tai muihin
kalusteisiin.
Leikatun reunan ja sivuseinän väliin on jä-
tettävä vähintään 100 mm tilaa.
Jos keittotason alapuolella ei ole uunia,
asenna keittotason alapuolelle suojalevy 20
mm:n etäisyydelle keittotason alapinnasta.
Suojaa työtason leikatut pinnat kosteudelta
tuotteen varustepussista löytyvällä tiivisteel-
lä. Tiiviste tulee kiinnittää siten, että laitteen
ja työtason väliin ei jää aukkoja. Älä käytä
silikonitiivistettä laitteen ja työtason välillä.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan
alapuolelle. Avautuva ovi tai ikkuna voi tö-
näistä keittoastian alusritilältä aiheuttaen
vaaratilanteen.
Kaasuliitäntä

Varoitus! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
Varoitus! Tätä laitetta ei ole kytketty
palamiskaasujen poistolaitteeseen.

Asennuksessa tulee noudattaa paikallisia
määräyksiä.
Keittotaso liitetään kaasuverkkoon tai kaa-
supulloon jäykällä kupari- tai teräsputkella,
jonka liittimet vastaavat paikallisia mää-
räyksiä, tai paikallisten määräysten mukai-
sella jatkuvapintaisella ruostumattomalla
teräsputkella.

Jos huomaat putkessa vikoja, älä yritä
korjata sitä itse, vaan ota yhteys val-

tuutettuun huoltoliikkeeseen (katso kappale
Huolto).

Liitäntä on asennettava oikein ja kiinnitettä-
vä lieden liitäntäputkeen. Muussa tapauk-
sessa seurauksen voi olla kaasuvuotoja.

Varoitus! Kun asennus on valmis,
tarkista putken liittimien tiiveys. Käytä

tarkistuksessa saippuavettä, ei koskaan
liekkiä.
Sähköliitäntä
Vain asiantunteva sähköasentaja saa suo-
rittaa kaikki laitteen asennuksessa tarvitta-
vat sähkötyöt voimassa olevien määräyk-
sien mukaan.
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja. Tar-
kista myös laitteen nimellisteho ja varmista,
että virtajohto vastaa nimellistehoa (katso
kohta Tekniset tiedot).
Arvokilpi sijaitsee keittotason pohjassa.
Laitteen mukana tulee virtajohto. Virtajoh-
toon on kiinnitettävä asianmukainen pisto-
tulppa, joka kestää arvokilvessä ilmoitetun
kuormituksen (katso kohta Tekniset tiedot).
Pistoke tulee kytkeä asianmukaiseen pisto-
rasiaan. Jos laite kytketään suoraan verk-
kovirtaan, laitteen ja virtalähteen välillä on
oltava kaksinapainen kytkin, jonka kontak-
tien väli on vähintään 3 mm. Kytkimen tulee
vastata vaadittua kuormitusta voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Virtajohto on asennettava siten, että sen
lämpötila ei missään kohdassa voi nousta
90 °C:seen. Sininen nollajohdin kytketään
napaan, jossa on merkintä N. Ruskea (tai
musta) vaihejohdin (kiinnitetty L-kirjaimella
merkittyyn napaan) on aina kytkettävä
verkkovaiheeseen.
Sähkövaatimukset
Valmistaja ei vastaa millään tavalla va-
hingoista, jotka ovat aiheutuneet turvalli-
suusmääräysten laiminlyönnistä.
Tämä keittotaso on tarkoitettu kytkettäväksi
verkkovirtaan, jonka jännite/taajuusarvot
ovat 230 V, 50 Hz, AC.
Tarkista ennen laitteen kytkemistä sähkö-
verkkoon, että sähköverkkosi jännite ja taa-
juus vastaavat arvokilvessä annettuja tieto-
ja. Arvokilpi sijaitsee keittotason pohjassa.

  IMOUS 37



Keittotason mukana toimitetaan kolmen
säikeistön virtajohto.
Asennuksen jälkeen johdossa ei saa olla
halkeamia tai irrallisia säikeitä ja johdon on
oltava tiukasti kiinni vedonpoistajassa.
Liitäntäjohdon vaihtaminen.

Varoitus! Virtajohdon saa vaihtaa
yksinomaan valtuutettu huoltoliike tai

vastaavat pätevyydet omaava henkilöstö
voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jos virtajohto on vaihdettava, tilalla on käy-
tettävä tyyppiä H05V2V2-F T90. Kaapelio-
san on kestettävä jännite ja käyttölämpöti-
la. Keltavihreän maadoitusjohtimen on olta-
va noin 2 cm pitempi kuin ruskea (tai musta)
vaihejohdin.
Kaasutyypin vaihtaminen

Tämä laitemalli on suunniteltu toimi-
maan luonnonkaasulla, mutta se voi-

daan muuttaa toimimaan butaani- tai pro-
paanikaasulla vaihtamalla suuttimet. Suutti-
met voi tilata valtuutetusta huoltoliikkeestä
(katso kohta Huolto).
Suuttimen vaihtoa koskevat tiedot löytyvät
kohdasta Tekniset tiedot.

Varoitus! Kaasutyypin muuttamisen ja
suuttimien vaihdon saa suorittaa vain

ammattitaitoinen asentaja.
Suuttimien vaihtaminen:
1. Irrota keittoastian alusritilä.
2. Poista polttimen kupu ja kansi.
3. Ruuvaa suuttimet auki 7 mm:n hylsya-

vaimella ja ota ne pois. Vaihda tilalle
käytettävän kaasutyypin vaatimat suut-
timet.

4. Asenna osat takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä.

Tärkeää Vaihda arvokilpi (lähellä
kaasunsyöttöputkea) uuden kaasutyypin
mukaiseksi ennen laitteen tiivistämistä. Jos
laite on jo tiivistetty, kiinnitä arvokilpitarra
käyttöohjekirjaan, kappaleen Tekniset
tiedot lopussa olevan arvokilven kuvan
viereen.

Arvokilpitarra toimitetaan laitteen mu-
kana.

Jos kaasunsyöttöpaine on muu kuin
vaadittu tai vaihtelee, laitteeseen on

asennettava sopiva paineensäädin. Pai-
neensäädintä ei toimiteta laitteen mukana,
vaan se on tarvittaessa tilattava erikseen
valtuutetusta huoltoliikkeestä (katso kappa-
le Huolto). Paineensäädin on asennettava
kaasunsyöttöputkeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Arvokilpi sijaitsee keittotason pohjassa.
Liekin säätäminen
Kun keittotason asennus on valmis, liekin
minimiasetus on tarkistettava:
1. Käännä kaasuhana maksimiasentoon

ja sytytä liekki.
2. Säädä kaasuhana pienimmän liekin

asentoon ja käännä säädintä minimia-
sennosta maksimiasentoon useita ker-
toja. Jos liekki palaa epävakaasti tai
sammuu, toimi seuraavassa kuvatun
mukaisesti.

3. Sytytä poltin uudelleen ja aseta liekki
minimiin.

4. Irrota säädin.
5. Kierrä säätöruuvia ohuen ruuvitaltan

avulla, kunnes liekki palaa säännöllises-
ti eikä sammu, kun käännät säätimen
minimiasennosta maksimiasentoon ja
päinvastoin (katso seuraava kuva).

6. Suorita sama toimenpide kaikille poltti-
mille.

7. Kiinnitä säätimet takaisin paikalleen.

Varoitus! Jos laite on kytketty
nestekaasuun (G31 propaani tai G30

butaani), säätöruuvi on kiristettävä
mahdollisimman tiukkaan.
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IKEA of Sweden AB
SE-34381 Älmhult

Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus  MÖJLIG

102.371.39

Keittotasotyyppi  Kalusteeseen
asennettava keit-
totaso

Kaasupolttimien määrä  1

Energiatehokkuus kaasupoltinta
kohti
(EE gas burner)

Keskellä - Kolminkertainen kansi 55,9 %

Kaasutoimisen keittotason energia-
tehokkuus
(EE gas hob)

 55.9%

EN 30-2-1: Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasutoimiset kodinkoneet ruoanvalmistukseen -
Osa 2-1: Energian järkevä käyttö - Yleistä
Energiansäästö

Varmista ennen käyttöä, että polttimet ja keittoastian tuet on asennettu oikein.
Käytä ainoastaan keittoastioita, joiden halkaisija vastaa polttimien mittoja.
Keskitä kattila polttimeen.
Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Kun neste alkaa kiehua, vähennä liekin voimakkuutta niin, että neste kiehuu hiljaa.
Käytä painekattilaa, jos mahdollista. Katso sen ohjekirjaa.

Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli  , osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta

tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Pakkausmateriaalit
Materiaalit, joissa on merkintä  , ovat
kierrätyskelpoisia. Vie pakkausmateriaalit
kullekin materiaalille tarkoitettuun keräys-
astiaan.
Ennen laitteen käytöstäpoistoa

Varoitus! Kun poistat laitteen
lopullisesti käytöstä, toimi seuraavasti:

Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se.
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Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, vir-
heellinen asennus tai kytkentä väärään
jännitteeseen, kemiallisen tai sähköke-
miallisen reaktion aiheuttamat vahingot,
ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot
mukaan lukien näihin rajoittumatta vesi-
johtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus,
epätavallisten ympäristöolosuhteiden ai-
heuttamat vahingot.
Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mu-
kaan lukien naarmut ja mahdolliset väri-
muutokset.
Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelo-
keroiden puhdistuksen yhteydessä synty-
neet vahingot.
Seuraavien osien vaurioituminen: keraa-
minen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja
ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoput-
ket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset,
näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden
osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa
valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huolto-
henkilön käynnin aikana.
Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet ni-
meämämme palvelutarjoajat ja/tai val-
tuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousym-
päristössä, ts. ammattikäytössä.
Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoittee-
seen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista
kuljetuksen aikana syntyneistä vahingois-
ta. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen
asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituk-
sen aikana syntyneet vahingot sisältyvät
takuuseen.

IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta lait-
teen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei lait-
teen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut lait-
teet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaali-
virheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä
takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poik-
keukset on määritetty kohdassa Takuun pii-
riin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkaku-
lut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että
laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja
että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maa-
kohtaiset määräykset ovat voimassa näiden
ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät
IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alai-
nen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huol-
toliike oman harkintaansa perustuen joko
korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen sa-
manlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat

Normaali kuluminen.
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IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kus-
tannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen alai-
suudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun
kodinkoneen uudelleen tai asentaa kor-
vaavan laitteen.

Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten mukaisek-
si.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lain-
säädännön vaatimukset. Se ei rajoita miten-
kään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oi-
keuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-
maassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuo-
tetaan uuden maan normaalien takuuehto-
jen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus
takuun rajoissa on olemassa vain, jos:

laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuk-
sia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on
asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
laite vastaa asennusohjeita ja käyttöoh-
jeen turvallisuusohjeita ja on asennettu
niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen korvausvaati-

muksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun

IKEA-laitteen asennukseen liittyvien sel-
ventävien tietojen pyytäminen. Huolto
ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä
tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,

– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto), ve-
si- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.

3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennys-
ten pyytäminen.

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolelli-
sesti tämän oppaan sisältämät asennusoh-
jeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yh-
teyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täy-
dellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteys-
henkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.

Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa
mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan
laitteen numero. Ennen kuin soitat meille,
ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan
takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on
mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero
(8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamasta-
si laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysy-
myksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymä-
län puhelintukipalveluun. Suosittelemme, et-
tä luet kodinkoneen käyttöohjeen huolelli-
sesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.
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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  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  

en/of  
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)

  regadeku 02 lit 8  dnalnni tskaT  25022 518  egroN
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  
  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  
moc.aeki.wwwajinevolS
moc.aeki.wwwајибрС
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