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 Om sikkerhed

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af

personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i
at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.

• Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de overvåges konstant.

• Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med
mindre de overvåges konstant.

• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf

det korrekt.
• Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens

lågen er åben.
• Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
• Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på

apparatet uden opsyn.

Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
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• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre

arbejdsmiljøer
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre

miljøer af indkvarteringstypen;
– områder for fælles brug i lejlighedsblokke eller på

møntvaskerier.
• Undlad at overskride den maksimale fyldning på 8 kg (se

kapitlet “Programtabel”).
• Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsen skal være

mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
• Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et

gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
• Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye

medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt, der er
leveret af det autoriserede servicecenter.

• Gamle slangesæt må ikke genbruges.
• Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af

sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå
elektrisk stød.

• Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden
nogen som helst form for vedligeholdelse.

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

• Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
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Sikkerhedsanvisninger

Installation

Installationen skal overholde de
relevante nationale
bestemmelser.

• Fjern hele emballagen, og
transportboltene inklusiv
gummibøsningen med
plastafstandsstykket.

• Opbevar transportboltene på et sikkert
sted. Hvis apparatet senere skal flyttes,
skal de monteres igen for at låse tromlen,
så en indvendig skade undgås.

• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.

• Brug ikke apparatet, inden det monteres i
den indbyggede struktur, pga. sikkerhed.

• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.

• Undlad at installere eller bruge apparatet,
hvor temperaturen kan komme under
0 °C, eller steder, hvor det udsættes for
vejrlig.

• Gulvarealet, hvorpå apparatet skal
installeres, skal være fladt, stabilt,
varmebestandigt og rent.

• Sørg for, at der er luftcirkulation mellem
apparatet og gulvet.

• Når apparatet står i den endelige
position, kontrolleres det, at det er
korrekt i vater. Skru benene op og ned i
overensstemmelse hermed.

• Undlad at installere apparatet direkte
over gulvafløbet.

• Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt
det ikke for høj fugtighed.

• Installér ikke apparatet på et sted, hvor
apparatets luge ikke kan åbnes helt.

• Undlad at sætte en lukket beholder til
indsamling af evt. vandlækage under
apparatet. Kontakt det autoriserede
servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør,
der kan bruges.

Tilslutning, el

ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.

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

• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.

• Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med nettilslutningens
elektriske mærkeværdier.

• Brug ikke multistikadaptere og
forlængerledninger.

• Pas på, du ikke beskadiger netstikket og
netledningen. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det udføres af
vores autoriserede servicecenter.

• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter installationen.

• Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.

• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.

Tilslutning, vand
• Beskadig ikke vandslangerne.
• Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har

været brugt i lang tid, hvor der er udført
reparationsarbejde eller monteret nye
enheder (vandmålere osv.), skal du lade
vandet løbe, indtil det er klart og rent.

• Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første brug
af apparatet.

• Brug ikke en forlængerslange, hvis
tilløbsslangen er for kort. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
tilløbsslangen udskiftet.

• Det er muligt, at man kan se vand løbe ud
af afløbsslangen, når apparatet pakkes
ud. Det skyldes afprøvningen af apparatet
med brugen af vand på fabrikken.

• Du kan forlænge afløbsslangen til højst
400 cm. Kontakt et autoriseret
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servicecenter for den anden afløbsslange
og forlængelsen.

• Sørg for, at der er adgang til hanen efter
installationen.

Brug

ADVARSEL! Risiko for
personskade, elektrisk stød,
brand, forbrændinger eller skade
på apparatet.

• Følg sikkerhedsanvisningen på
vaskemidlets emballage.

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

• Vask ikke materialer, som er meget
snavset med olie, fedtstof eller andre
fedtede stoffer. Det kan beskadige
vaskemaskinens gummidele. Forvask
sådanne materialer i hånden, inden du
lægger dem i vaskemaskinen.

• Rør ikke ved lugeglasset, mens et
program er i gang. Glasset kan blive
varmt.

• Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet
fra vasketøjet.

Indvendig belysning

ADVARSEL! Fare for personskade.

• Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og
reservedelslamper, der sælges separat:
Disse lamper er beregnet til at modstå
ekstreme fysiske forhold i
husholdningsapparater, såsom
temperatur, vibration, fugt, eller er
beregnet til at signalere information om
apparatets driftsstatus. De er ikke
beregnet til at blive brugt i andre
apparater, og de er ikke velegnede til
belysning af rum.

• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få udskiftet den indvendige lampe.

Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter

for at få repareret apparatet. Brug kun
originale reservedele.

• Bemærk, at hvis man selv reparerer
apparatet, eller får det repareret af en
ikke-faglig, kan det have
sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil
muligvis ugyldiggøre garantien.

• De følgende reservedele vil være
tilgængelige i 10 år, efter produktionen af
modellen er blevet standset: motor- og
motorbørster, transmission mellem
motor og tromle, pumper, støddæmpere
og fjedre, vasketromle, tromlekryds og
relaterede kuglelejer, varmeapparater og
varmelegemer, herunder varmepumper,
rørsystemer og relateret udstyr, inklusive
slanger, ventiler, filtre og aquastop,
printplader, elektroniske skærme,
trykafbrydere, termostater og sensorer,
software og firmware inklusive
nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -
tætninger, andre tætninger,
dørlåsesamling, perifere enheder af plast,
såsom beholdere til vaskemiddel.
Bemærk, at nogle af disse reservedele
kun er tilgængelige for fagudlærte
reparatører, og at ikke alle reservedele er
relevante for alle modeller.

Bortskaffelse

ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.

• Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra
vandforsyningen.

• Klip netledningen af tæt ved apparatet og
bortskaf den.

• Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn
og kæledyr bliver fanget i tromlen.

• Bortskaf apparatet i overensstemmelse
med lokale krav til bortskaffelse af affald
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
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Vedligeholdelse og rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at
forlænge dit apparats levetid.

Efter hvert program skal lågen og
beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem
for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden
indvendigt i apparatet. Dette forebygger
mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så
luk for vandhanen, og tag stikket ud af
kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning To gange om året

Vedligeholdelses‐
vask

En gang om måne‐
den

Rengør lugetætning Hver anden måned

Rengør tromle Hver anden måned

Rengør sæbeskuffen Hver anden måned

Rengør drænings‐
pumpefilter

To gange om året

Rengør tilløbsslan‐
gen og filteret i ind‐
løbsventilen

To gange om året

Rengøring af vaskemiddelskuffen og vanddyserne over skuffen

Rengøring af afløbspumpen

180˚

1

2
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Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

35° 45°

IKEA-GARANTI

Hvor længe gælder IKEA-garantien?

Denne garanti gælder i 5 år fra den
oprindelige dato for købet af dit apparat i
IKEA. Den originale kvittering kræves som
købsbevis. Garantireparationer forlænger
ikke garantiperioden for apparatet.

Hvem udfører servicearbejdet?

IKEA-serviceudbyderen udfører
servicearbejdet via sine egne
serviceaktiviteter eller et net af autoriserede
servicepartnere.

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
husholdningsbrug. Undtagelserne er anført
under 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
betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr.
99/44/EF) og de respektive lokale
bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.

Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe
problemet?

IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger
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
serviceaktiviteter derefter efter eget valg
enten reparere det defekte produkt eller
udskifte det med det samme eller et
tilsvarende produkt. Under den almindelige
reklamationsperiode på 2 år fra levering,
gælder købelovens almindelige 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
reaktion, rust, korrosion eller vandskade,
herunder 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
lamper.

• Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der
ikke påvirker produktets normale brug,
herunder eventuelle ridser og mulige
farveforskelle.
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• Utilsigtet skade, der skyldes
fremmedlegemer eller stoffer og
rengøring eller rensning af filtre,
afløbssystemer eller sæbeskuffer.

• Skader på følgende dele: keramisk glas,
tilbehør, porcelæns- og bestikkurve,
tilførsels- 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
autoriserede 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
anvendelse.

• Transportskader. Hvis kunden
transporterer varen til sit hjem eller en
anden adresse, fralægger IKEA sig
ansvaret for de skader, der evt. kan ske
under transporten. Hvis IKEA leverer
varen på kundens leveringsadresse, vil
eventuelle skader på varen under denne
levering være dækket af denne garanti.

• Udgifter til at udføre første installation af
IKEA-apparatet. Hvis IKEAs
serviceudbyder eller dennes autoriserede
servicepartner reparerer eller udskifter
apparatet som fastsat i vilkårene i denne
garanti, vil serviceudbyderen eller dennes
autoriserede 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 produktet
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
føres til et andet EU-land, ydes
serviceydelserne inden for rammerne af de
garantibetingelser, der er normale i det nye
land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at
udføre servicearbejdet inden for garantiens
rammer, hvis:
• produktet efterlever og installeres i

henhold til de tekniske specifikationer i
det land, hvor garantikravet fremsættes;

• produktet efterlever og installeres i
henhold til Montagevejledningen og
Brugerhåndbogens
sikkerhedsoplysninger;

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
oplysninger 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
brugerhåndbogen og specifikationer for
IKEA-produktet.

For at sikre, at vi giver dig den bedste
assistance, beder vi dig læse afsnittet
Montagevejledningen og/eller
Brugerhåndbogen i denne brochure, før du
kontakter os.

Sådan kommer du i kontakt med os, hvis

du har brug for vores service 

DANSK 9

Download den fulde version på www.ikea.com



Se sidste side i denne håndbog, hvor du
finder en komplet liste over IKEAs udpegede
kontaktpersoner og deres nationale
telefonnumre.

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 ringer til
os, skal du sørge for, at du er klar
med IKEA-varenummeret (8-cifret
kode) og serienummeret (8-cifret
kode, der findes på typeskiltet) for
det apparat, som du har brug for
vores hjælp til.

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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 Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.

Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och

uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt av personer med bristande
erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras
beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och
förstår de risker som är förknippade med användningen.

• Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.

• Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och

kassera det på lämpligt sätt.
• Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är

öppen.
• Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
• Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten

utan uppsikt.
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Allmän säkerhet
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande

användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra

typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i

flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
• Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 8 kg (se

avsnittet ”Programöversikt”).
• Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från

utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa)
och 8 bar (0,8 MPa).

• Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en
matta eller annat som ligger på golvet.

• Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de
nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya
slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat
servicecenter.

• Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,

tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.

• Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att
rengöra produkten.

• Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
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Säkerhetsinstruktioner

Installation

Installationen måste
överensstämma med gällande
nationella bestämmelser.

• Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.

• Förvara transportbultarna på ett säkert
ställe. Om produkten ska flyttas i
framtiden måste de sättas dit igen för att
låsa trumman för att förhindra skador på
produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.

• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.

• Av säkerhetsskäl, använd inte produkten
innan den installeras i den inbyggda
strukturen.

• Installera eller använd inte en skadad
produkt.

• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger
0 °C eller där den utsätts för väder och
vind.

• Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.

• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.

• Använd ett vattenpass för att kontrollera
att produkten står helt vågrätt när den
står på platsen där den skall användas.
Om den inte gör det kan du justera
fötterna tills den gör det.

• Installera inte produkten direkt över en
golvbrunn.

• Spruta inte vatten på apparaten och
utsätt den inte för mycket fuktighet.

• Installera inte produkten där luckan inte
kan öppnas helt.

• Placera inte en stängd behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat

servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.

Elektrisk anslutning

VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.

• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,

stötsäkert och jordat eluttag.
• Se till att de parametrarna på märkskylten

överensstämmer med elnätets
elektricitet.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

• Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.

• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.

Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar, slangar

som inte använts under en längre tid, där
reparationsarbete har utförts eller om
nya enheter har monterats
(vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en
stund tills det är rent och klart.

• Kontrollera att det inte finns några synliga
vattenläckor under och efter första
användningen av maskinen.

• Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta det
auktoriserade servicecentret för byte av
tilloppsslang.

• När du packar upp produkten kan det
finnas vatten kvar i tömningsslangen.
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Detta beror på vattentesterna som utförts
på produkten på fabriken.

• Du kan förlänga tömningsslangen till
högst 400 cm. Kontakta ett auktoriserat
servicecenter för den andra
tömningsslangen och förlängningen.

• Kontrollera att kranen är åtkomlig efter
installationen.

Användning

VARNING! Det finns risk för
personskador, elstöt, brand eller
skador på produkten.

• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.

• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.

• Tvätta inga tyger som är starkt
nedsmutsade med olja, fett eller andra
feta ämnen. Det kan skada gummidelarna
i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger
för hand innan du stoppar in dem i
tvättmaskinen.

• Ta inte på luckglaset när ett program är
igång. Glaset kan bli hett.

• Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.

Lampa inuti produkten

VARNING! Risk för personskador
föreligger.

• När det gäller lampan/lamporna i denna
produkt och reservlampor som säljs
separat: Dessa lampor är avsedda att tåla
extrema fysiska förhållanden i
hushållsapparater, såsom temperatur,
vibration, fuktighet eller är avsedda att
signalera information om produktens
driftsstatus. De är inte avsedda att
användas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

• Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du det godkända
servicecentret.

Underhåll
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad

för reparation av produkten. Använd
endast originaldelar.

• Observera att självreparation eller icke-
professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och kan
upphäva garantin.

• Följande reservdelar kommer att finnas
tillgängliga i 10 år efter att modellen har
slutat tillverkas: motor- och motorborstar,
överföring mellan motor och trumma,
pumpar, stötdämpare och fjädrar,
tvätttrumma, trumlager och tillhörande
kullager, värmare och värmeelement,
inklusive värmepumpar, rörledningar och
tillhörande utrustning inklusive slangar,
ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta
kretskort, elektroniska skärmar,
tryckomkopplare, termostater och
sensorer, programvara och firmware
inklusive återställningsprogramvara,
lucka, gångjärn till lucka och tätningar,
andra tätningar, lucklåsningsenhet,
perifera tillbehör för plast såsom
tvättmedel. Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte alla
reservdelar är relevanta för alla modeller.

Avfallshantering

VARNING! Risk för kvävning eller
skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget och
vattentillförseln.

• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.

• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
trumman.

• Kassera produkten i enlighet med lokala
föreskrifter för avyttring från WEEE
(Waste Electrical and Electronic
Equipment).
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Underhåll och rengöring

Tack vare periodisk rengöring kommer
din tvättmaskin att hålla längre.

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara
lite öppna efter varje program för att luft ska
kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti
maskinen. Det förhindrar mögelbildning och
dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge:
stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning Två gånger per år

Underhållstvätt En gång i månaden

Rengör lucktätning‐
en

Varannan månad

Rengör trumman Varannan månad

Rengör tvättmedels‐
facket

Varannan månad

Rengör tömnings‐
pumpens filter

Två gånger per år

Rengör tilloppss‐
langen och ventilfilt‐
ret

Två gånger per år

Rengör tvättmedelsfackets låda och öppning

Rengöring av tömningspumpen

180˚

1

2
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Rengör tilloppsslangen och ventilfiltret

35° 45°

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA:s garanti?

Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast
användning av produkter för hushållsbruk.
Undantagen specificeras nedan i avsnittet
"Vad täcks inte av denna garanti?". Under
garantiperioden skall kostnaderna täckas för
att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar,
arbete och resor, förutsatt att produkten är
tillgänglig för reparation utan speciella
utgifter och att felet är relaterat till bristfällig
konstruktion eller materialfel som täcks av
garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr.
99/44/EG) och respektive lokala
bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den defekta
produkten eller ersätta den med samma
eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av

försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av för
mycket kalk i vattentillförseln eller skada
orsakad av onormala miljöförhållanden.

• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.

• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.

• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
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• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats av
produktionsfel.

• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.

• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.

• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.

• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.

• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.

• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten eller,
vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-
land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla

lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service att
tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:

• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,

• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för
att:

1. framställa ett anspråk under denna
garanti.

2. ställa frågor om installationen av IKEA-
produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen
omfattar dock inte förklaringar /
beskrivningar som relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om

produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,

3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt,
ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?
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Var god se den sista sidan i denna handbok
för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.

För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd alltid
telefonnumret i den handbok
som avser produkten du behöver
ha hjälp med. Innan du ringer till
oss, ska du försäkra dig om att du
kan uppge IKEA:s artikelnummer
(8 siffror) och serienummer (8-
siffrig kod som finns på
märkskylten) på den apparat som
du behöver vår hjälp med.

SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-
butik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
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 Turvallisuustiedot

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja
varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,

joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

• Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei
heitä valvota jatkuvasti.

• Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.

• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja

hävittää asianmukaisesti.
• Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun

laitteen luukku on auki.
• Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
• Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen

käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
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Yleiset turvallisuusohjeet
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja

vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä,

toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden

kodinomainen käyttöympäristö
– kerrostalojen tai pikapesuloiden yleiset tilat.

• Maksimitäyttömäärää 8 kg ei saa ylittää (ks. kappale
“Ohjelmataulukko”).

• Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien liittimessä
välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).

• Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun
lattiapäällysteen peitossa.

• Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä
tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun
huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.

• Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi

vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen ylläpitotoimien aloittamista.

• Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.

• Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
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Turvallisuusohjeet

Asennus

Asennuksessa on noudatettava
asiaankuuluvia paikallisia
määräyksiä.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki
välilevyllä.

• Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa.
Jos laitetta halutaan siirtää
tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee
asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi
ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.

• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.

• Älä käytä laitetta ennen kuin se on
asennettu turvallisesti kalusteeseen.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.

• Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa
se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai
sääolosuhteille.

• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä
ja puhdas.

• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.

• Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista, että se on
oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen.
Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

• Laitetta ei saa asentaa suoraan
lattiaviemärin päälle.

• Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja
liialliselta kosteudelta.

• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.

• Älä aseta suljettua astiaa laitteen
alapuolelle mahdollisten vesivuotojen
varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.

Sähköliitäntä

VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.

• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.

• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto

vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.

• Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen
märillä käsillä.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Anna veden valua, kunnes se on puhdasta

ja kirkasta ennen uusien putkien
liittämistä, kun putkia ei ole käytetty
pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai
kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu.

• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole
vesivuotojen merkkejä.

• Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku
on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun vedenottoletkun vaihtoa
varten.

• Pakkauksesta poistamisen yhteydessä
tyhjennysletkusta voi tulla vettä. Tämä
johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista
laitetesteistä.

• Voit pidentää tyhjennysletkua enintään
400 cm. Ota yhteyttä valtuutettuun
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huoltopalveluun tyhjennysletkun
vaihtamiseksi ja jatkeen saamiseksi.

• Varmista, että hana on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.

Käyttö

VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.

• Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.

• Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti
öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita.
Muutoin pesukoneen kumiosat voivat
vaurioitua. Esipese kyseiset tekstiilit käsin
ennen niiden pesemistä koneessa.

• Älä koske luukun lasiin pesuohjelman
ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.

• Varmista, että kaikki metalliosat on
poistettu pyykistä.

Sisävalo

VAROITUS! Henkilövahingon
vaara.

• Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista
lampuista sekä erikseen myytävistä
varalampuista: Kyseiset lamput on
suunniteltu kestämään kodinkoneissa
vaativia fyysisiä olosuhteita (esim.
lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat
tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole
tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin
eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

• Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä

valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain
alkuperäisiä varaosia.

• Huomaa, että itse suoritetut tai muut kuin
ammattilaisen suorittamat korjaukset
voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja
mitätöidä takuun.

• Seuraavat varaosat ovat saatavilla 10
vuoden ajan mallin tuotannon
lopettamisesta: moottori ja moottorin
harjat, moottorin ja rummun välinen
voimansiirto, pumput, iskunvaimentimet
ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja
vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja
lämpövastukset, mukaan lukien
lämpöpumput, putket ja vastaavat
laitteistot, kuten letkut, venttiilit,
suodattimet ja Aquastop-järjestelmät,
piirilevyt, elektroniset näytöt,
painekytkimet, termostaatit ja anturit,
ohjelmistot ja laiteohjelmistot,
nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku,
luukun saranat ja tiivisteet, muut
tiivisteet, luukun lukitus, muoviset
lisäosat (esim. pesuainelokerot). Huomaa,
että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla
ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki
varaosat eivät välttämättä koske kaikkia
malleja.

Hävittäminen

VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.

• Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.

• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.

• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun
sisälle.

• Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE)
koskevien määräyksien mukaisesti.

SUOMI 22

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com



Hoito ja puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa
pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin
pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan
ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden
poistamiseksi laitteen sisältä, jotta
vältettäisiin homeen ja hajujen
muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje
vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen
puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto Kahdesti vuodessa

Ylläpitopesu Kerran kuukaudessa

Luukun tiivisteen
puhdistaminen

Kahden kuukauden
välein

Rummun puhdista‐
minen

Kahden kuukauden
välein

Pesuainelokeron
puhdistus

Kahden kuukauden
välein

Tyhjennyspumpun
sihdin puhdistami‐
nen

Kahdesti vuodessa

Tuloletkun ja venttii‐
lisihdin puhdistus

Kahdesti vuodessa

Pesuainelokeron ja lokeron syvennyksen puhdistaminen

Tyhjennyspumpun puhdistus

180˚

1

2
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Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

35° 45°

IKEA-TAKUU

Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEA-
myymälästä hankitun laitteen alkuperäisestä
ostopäivämäärästä lähtien. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
takuuaika ei pitene sen vuoksi.

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
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, 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
maakohtaiset 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
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen
samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat

vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä väärään
jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.

• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.

• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.

• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
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• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia-
ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.

• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.

• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.

• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.

• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.

• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.

• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja
tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai
korvaa kodinkoneen tämän takuun
ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.

Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.

Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen

IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.

Kelpoisuusalue

Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-
maassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:

• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.

• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:

1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,

2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEA-
laitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen. Huolto
ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä
tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana

toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.

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

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
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Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota varten
tarvitset apuamme, IKEA-
tuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8-numeroinen
koodi).

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 ostamastasi laitteesta.

Lisäavun tarve

Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-
myymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
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 Sikkerhetsinformasjon

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og
tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

Sikkerhet for barn og utsatte personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og

personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.

• Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende
og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand
fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden.

• Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet
hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i

samsvar med lokale reguleringer.
• Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er

åpen.
• Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere det.
• Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av

barn med mindre de er under tilsyn.

Generell sikkerhet
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
• Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og

liknende bruk som:
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– personalekjøkken i butikker, kontor eller andre
arbeidsmiljø;

– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper;

– områder for kommunal bruk i leilighetsblokker eller i
selvbetjeningsvaskeri.

• Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet
"Programskjema").

• Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet i uttaket
må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).

• Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av et
teppe, matte eller andre gulvbelegg.

• Apparatet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et
autorisert servicesenter.

• Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
• Om stikkontakten er skadet må den erstattes av

produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende
kvalifiserte personer for å unngå elektriske fare.

• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før
det utføres noe vedlikehold.

• Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
apparatet.

• Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk kun nøytralt
vaskemiddel. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.

Sikkerhetsanvisninger

Montering

Installasjonen skal være i
overensstemmelse med nasjonale
forskrifter.

• Fjern all emballasjen og transportboltene
inkludert gummiforing med
plastavstandsstykke.

• Ta vare på transportboltene. Dersom
produktet skal flyttes i fremtiden, må det
festes igjen slik at trommelen er låst og
ikke blir skadet.

NORSK 28

For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com



• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.

• Følg installasjonsanvisningene som følger
med produktet.

• Bruk ikke apparatet før du installerer det i
en innebygget enhet med hensyn til
sikkerhet.

• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet hvor

temperaturen er under 0 °C eller hvor det
kan bli utsatt for vær.

• Sørg for at gulvet der produktet monteres
er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.

• Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom
produktet og gulvet.

• Når produktet settes på plass må det
kontrolleres at det står i vater. Gjør det
ikke det, justeres føttene til det er i vater.

• Ikke monter produktet rett over et avløp i
gulvet.

• Ikke spray vann på produktet og ikke
eksponerer det for overdreven fuktighet.

• Ikke monter apparatet et sted hvor døren
til apparatet ikke kan åpnes helt.

• Sett ikke en lukket beholder under
apparatet for å samle opp mulig
vannlekkasje. Kontakt det autoriserte
service-senteret for å forsikre deg om
hvilke tilbehør som kan brukes.

Elektrisk tilkobling

ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.

• Produktet må være jordet.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet

stikkontakt.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet

er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene i strømforsyningen.

• Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke

påføres skade. Hvis strømkabelen må
erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

• Ikke berør strømkabelen eller støpselet
med våte hender.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

Vanntilkopling
• Ikke påfør skade på vannslangene.
• La vannet renne til det er rent og klart før

du kopler til nye rør eller rør som ikke er
blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye
enheter er blitt montert (vannmålere
osv.).

• Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første gangs
bruk av apparatet.

• Bruk ikke en skjøteslange dersom
inntaksslangen er for kort. Kontakt det
autoriserte servicesenteret for å erstatte
inntaksslangen.

• Når du pakker opp apparatet er du mulig
at du ser vann som renner fra
avløpsslangen. Dette kommer av
produkttesting av vann i fabrikken.

• Avløpsslangen kan forlenges til maks 400
cm. Kontakt det autoriserte
servicesenteret når det gjelder den andre
avløpsslangen og forlengelsen.

• Kontroller at det er tilgang til vannkranen
etter monteringen.

Bruk

ADVARSEL! Risiko for
personskade, elektrisk støt,
brannskader, eller skade på
produktet.

• Følg sikkerhetsanvisningene på
vaskemiddelpakken.

• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.

• Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset
med olje, gris eller andre stoffer med høyt
fettinnhold. De kan skade gummideler i
vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler
med hånd før du legger de i
vaskemaskinen.
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• Ikke berør glasset i døren mens et
vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli
varmt.

• Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra
tøyet.

Innvendig lys

ADVARSEL! Skaderisiko.

• Angående lampen(e) i dette produktet og
reservedeler som selges separat: Disse
lampene er ment å motstå ekstreme
fysiske forhold i husholdningsprodukter,
for eksempel temperatur, vibrasjon,
fuktighet, eller er ment å signalisere
informasjon om produktets driftsstatus.
De er ikke ment å brukes i andre
bruksområder og egner seg ikke til
rombelysning.

• Ta kontakt med servicesenteret for å bytte
ut innvendig belysning.

Service
• Kontakt det autoriserte servicesenteret

for å reparere produktet. Det skal bare
brukes originale reservedeler.

• Vær oppmerksom på at selvreparasjon
eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha
sikkerhetsmessige konsekvenser og gjøre
garantien ugyldig.

• Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10
år etter at modellen er blitt avviklet:
motor og motorbørster, overføring

mellom motor og trommel, pumper,
støtdempere og fjærer, vasketrommel,
trommelspindel og tilhørende kulelager,
oppvarming og varmeelementer,
inkludert varmepumper, rørledninger og
tilhørende utstyr inkludert slanger,
ventiler, filtre og akvastopper, trykte
kretskort, elektroniske skjermer,
trykkbrytere, termostater og sensorer,
programvare og fastvare inkludert
nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel
og tetninger, andre tetninger,
dørlåsesamling, perifere enheter av plast,
slik som vaskemiddeldispensere. Vær
oppmerksom på at noen av disse
reservedelene bare er tilgjengelige for
profesjonelle reparatører, og at ikke alle
reservedeler er relevante for alle
modeller.

Avfallsbehandling

ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.

• Koble produktet fra strømmen og
vannforsyningen.

• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og
kast den.

• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr stenger seg inne i trommelen.

• Produkt skal avhendes i henhold til lokale
krav for avhending av avfall fra elektrisk
og elektronisk utstyr (EE-avfall).

Pleie og rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å
utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og
oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på
gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke
fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre
mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid:
Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking To ganger i året

Vedlikeholdsvask En gang i måneden

Rengjør dørpaknin‐
gen

Annenhver måned

Rengjør trommelen Annenhver måned

Rengjør vaskemid‐
delbeholderen

Annenhver måned
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Rengjør avløpspum‐
pefilter

To ganger i året Rengjør innløpsslan‐
gen og ventilfilteret

To ganger i året

Slik rengjører du vaskemiddelskuffen og hjørnene

Rengjøring av tømmepumpen

180˚

1

2

Rengjøring av innløpsfilteret og filterventilen

35° 45°

IKEA EUROPA GARANTI

Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?

Denne garantien er gyldig i 5 år fra
opprinnelig kjøpsdato for produktet fra IKEA.
Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis.

Dersom reparasjoner utføres i løpet av
garantitiden, forlenges ikke garantiperioden
for produktet.

Hvem utfører servicearbeidet?
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Serviceleverandøren til IKEA vil utføre
servicearbeidet gjennom sin egen
serviceorganisasjon 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.
Garantiunntakene står oppført under
overskriften ”Det som ikke dekkes av denne
garantien” I garantiperioden dekker
garantien kostnadene forbundet med å
reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,
deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes,
forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan
repareres uten ekstrautgifter og at feilen
skyldes fabrikasjons- eller materialfeil.
Europarådets direktiv (99/44/EG) og
relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftete
deler skal bli IKEA sin eidom.

Det IKEA ikke gjør for å utbedre
problemet.

IKEA sin utpekte serviceleverandør vil
undersøke 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 reparere det defekte
produktet eller erstatte det med det samme
eller et tilsvarende produkt.

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
reaksjonsskade, rust, korrodering eller
vannskade, inkludert, men ikke begrenset
til, skade som følge av for høyt
kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.

• Forbruksdeler, inkludert batterier og
pærer/dioder.

• Dekorative deler eller deler som ikke
fungerer og som ikke har noen virkning

på bruken av apparatet, inkludert riper og
eventuelle fargeforskjeller.

• Tilfeldig skade påført av fremmede
legemer eller substanser og rengjøring
eller fjerning av blokkeringer fra filtre,
uttømmingssystem eller såpeskuffer.

• Eventuell skade på følgende deler:
keramikkglass, tilbehør, servise- og
bestikkurver, fylling og uttømmingsrør,
pakninger, lamper og lampedeksler,
skjermer, knotter, kabinett eller deler av
kabinett. Med mindre det ikke kan bevises
at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.

• Tilfeller det ikke kan påvises noen feil
under et besøk av en servicetekniker.

• Reparasjoner som ikke utføres av våre
tilsatte serviceleverandører og/eller en
autorisert og kontrahert servicepartner
eller dersom ikke-originaldeler er brukt.

• Reparasjoner som skyldes en installasjon
som er utført feil eller i strid med
spesifikasjonene.

• Apparatbruk i andre miljø enn
husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig
bruksområde.

• Skader oppstått under transport. Dersom
en kunde selv transporterer dette
produktet til sitt hjem eller til annen
adresse, er ikke IKEA ansvarlig for
eventuell skade som kan oppstå under
transporten. Dersom imidlertid IKEA
leverer dette produktet til kundens
leveringsadresse, vil eventuell skade som
kan oppstå under denne transporten
være dekket av denne garantien.

• Kostnad for utføring av første gangs
installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis
imidlertid en serviceyter fra IKEA eller
dennes autoriserte servicepartner
reparerer eller erstatter apparatet i
samsvar med vilkårene i denne garantien,
vil serviceyteren eller hans autoriserte
servicepartner gjeninstallere det
reparerte apparatet eller installere det
erstattede apparatet, hvis nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid
som utføres av en kvalifisert spesialist som
bruker våre originaldeler for å tilpasse
apparatet i samsvar med tekniske
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sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-
land.

Landenes lover gjelder på følgende vis

IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter
som dekker, eller overgår, de lokale juridiske
krav som kan variere fra land til land.
Garantien vil på ingen måte gi dårligere
betingelser enn hva de lokale
forbrukerlovgivningen krever.

Gyldighetsområde

Service på apparater som er kjøpt i ett EU-
land og brakt til et annet EU-land, vil utføres
innenfor rammen til garantibetingelsene
som gjelder i det nye landet. Plikten til å
utføre servicearbeid innenfor
garantirammen er bare tilstede dersom:

• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de tekniske
spesifikasjonene som gjelder for landet
garantikravet er fremsatt,

• apparatet samsvarer med, og er installert
i samsvar med de monteringsanvisningen
og sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen.

Godkjent kundeservice for apparater fra
IKEA:

Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice
hos IKEA for å:

1. fremsette et krav under denne garantien,
2. be om forklaring på installasjonen av

IKEA-apparatet i dedikerte
kjøkkeninnredninger fra IKEA.
Serviceavdelingen kan ikke forklare:
• den generelle installasjonen av et

IKEA-kjøkken,
• tilkobling av elektrisitet (dersom

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

3. be om forklaring av innhold og
spesifikasjoner i bruksanvisningen til
IKEA-apparatet.

For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på
best mulig måte, må du lese
monteringsanvisningen og/eller -

anvisningene i brukerhåndboken 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
telefonnumre.

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 ber vi
deg finne frem IKEA-
artikkelnummeret (8-sifret kode)
og serienummeret (8-sifret kode
som du finner på typeskiltet) til
produktet som du trenger hjelp
til.

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

Trenger du mer hjelp?

Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du
kontakte callsenteret for den nærmeste
IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser
dokumentasjonen til apparatet grundig før
du kontakter oss.
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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  +359 2 492 9397
Според тарифата на оператора 
за обаждания към стационарен 

номер  
От 8:30 до 17:30 ч в работни дни

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

Danmark    tskatsdnaL  90 90 51 07
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

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

netz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

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  +354 5852409  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  
 a applicata

alle chiamate nazionali  
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  
8.30 έως 16.30 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  06-1-252-1773 Belföldi díjszabás  Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között  

Nederland
Luxembourg  

0900 - 235 45 32 
(0900-BEL IKEA) 

0031 - 50 316 8772 
(internationaal)

Geen extra kosten. 
Alleen lokaal tarief.

ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00 

Norge    regadeku 02 lit 8  dnalnni tskaT  00 53 27 22

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  +48 22 749 60 99 Koszt zgodny z taryfą operatora  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  
 a applicata

alle chiamate nazionali  
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovenija  +38618108621  lokalni strošek je običajna tržna vred-
nost, odvisna od ponudnika telefonije 8.00 – 16.00 ob delavnikih

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  

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

Србија

+381 11 7 555 444  
(ако позивате изван Србије)

011 7 555 444  
(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

Eesti, Latvija, Україна www.ikea.com

*
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