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Subjecte a canvis sense preavís.

Informació de seguretat

Abans d'instal·lar i utilitzar l'aparell, llegiu detingudament les
instruccions subministrades. El fabricant no es fa responsable
de cap lesió o dany provocat per una instal·lació o un ús
incorrectes. Guardeu sempre les instruccions de l'aparell per a
futures consultes.

Seguretat dels nens i les persones vulnerables
•

•
•
•

•
•
•

Els nens més grans de 8 anys i les persones amb capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència
i coneixements poden fer servir aquest aparell només si estan
supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de
l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen.
No deixeu que els nens juguin amb l'aparell.
Mantingueu tot l'embalatge allunyat dels nens.
Mantingueu els nens i els animals allunyats de l'aparell quan
estigui en funcionament i mentre s'estigui refredant. Les parts
accessibles es poden escalfar.
Si l'aparell incorpora un dispositiu de seguretat per a nens,
es recomana activar-lo.
Els nens no poden realitzar la neteja ni el manteniment
d'usuari sense supervisió.
Els nens menors de 3 anys s'han de mantenir allunyats de
l'aparell, a menys que se'ls supervisi contínuament.
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Seguretat general
•
•

•
•

•
•

•
•

•

L'aparell i les parts accessibles s'escalfen durant l'ús. No
toqueu les resistències.
No poseu en marxa l'aparell mitjançant l'ús d'un
temporitzador extern ni un sistema de control remot
independent.
La cocció sense supervisió en una placa amb greix o oli pot
ser perillosa i pot provocar un incendi.
No intenteu apagar mai un incendi amb aigua; apagueu
l'aparell i després cobriu la flama amb una tapa o una
manta ignífuga.
No deseu objectes sobre les superfícies de cocció.
No col·loqueu objectes metàl·lics, com ara ganivets, forquilles,
culleres i tapes, sobre la superfície de la placa, perquè es
podrien escalfar.
No utilitzeu netejadores de vapor per netejar l'aparell.
Si la superfície ceràmica de vidre/superfície de vidre
presenta esquerdes, apagueu l'aparell per evitar la
possibilitat de descàrregues elèctriques.
Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre
de servei tècnic o bé un tècnic qualificat l'haurà de substituir
per evitar perills.

Instruccions de seguretat
Instal·lació
Avís! La instal·lació d'aquest
aparell l'ha de dur a terme
només un tècnic qualificat.
• Retireu tot l'embalatge de l'aparell.
• No instal·leu ni utilitzeu aparells que
estiguis avariats.
• Seguiu les instruccions d'instal·lació
subministrades amb l'aparell.
• Mantingueu la distància mínima en
relació amb els altres aparells i unitats.

• Teniu sempre cura en moure l'aparell
perquè pesa bastant. Utilitzeu guants de
protecció en totes les operacions de
desembalatge i instal·lació.
• Protegiu les superfícies tallades amb un
material segellador per evitar que s'inflin
amb la humitat.
• Protegiu la part inferior de l'aparell del
vapor d'aigua i la humitat.
• No instal·leu l'aparell al costat d'una
porta o sota una finestra. Això evitarà
que els utensilis de cuina calents puguin
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caure de l'aparell en obrir la porta o la
finestra.
• Si instal·leu l'aparell a sobre de calaixos,
assegureu-vos que l'espai que queda
entre la part inferior de l'aparell i el
calaix superior sigui suficient perquè
circuli l'aire.
• La part inferior de l'aparell es pot
escalfar. Es recomana instal·lar un plafó
de separació incombustible sota l'aparell
per evitar que es pugui accedir a la
base.
Consulteu les instruccions de muntatge.
Connexió elèctrica
Avís! Risc d'incendi i
descàrregues elèctriques.
• Totes les connexions elèctriques les ha
de dur a terme un tècnic qualificat.
• L'aparell ha d'estar connectat a terra.
• Abans de dur a terme qualsevol
operació, assegureu-vos que l'aparell
estigui desconnectat del subministrament
elèctric.
• Asseguri's que la informació elèctrica
que apareix a la placa de dades
tècniques sigui compatible amb el
subministrament elèctric. Si no és
compatible, posi's en contacte amb un
electricista.
• Assegureu-vos que l'aparell estigui
instal·lat correctament. Si algun cable
d'alimentació o endoll està solt o s'ha
instal·lat incorrectament, el terminal
podria esdevenir molt calent.
• Utilitzeu el cable d'alimentació correcte.
• No deixeu que el cable d'alimentació
s'enredi.
• Assegureu-vos d'instal·lar un protector
contra descàrregues elèctriques.
• Utilitzeu una abraçadora per subjectar
el cable.
• Assegureu-vos que l'endoll o el cable
d'alimentació no estiguin tocant l'aparell
calent ni cap utensili calent quan
connecteu l'aparell als sòcols.

• No faci servir adaptadors de múltiples
endolls ni allargadors.
• Assegureu-vos de no danyar l'endoll
d'alimentació (si n'hi hagués) ni el cable
d'alimentació. Per canviar un cable
d'alimentació danyat, poseu-vos en
contacte amb un electricista o el nostre
centre de servei tècnic.
• Totes les peces que asseguren la
protecció contra descàrregues
elèctriques de components aïllats i amb
corrent s'han de fixar de manera que no
es puguin afluixar sense eines.
• Connecteu l'endoll a la presa de corrent
només al final del procés d'instal·lació.
Asseguri's que es pugui accedir a
l'endoll després de la instal·lació.
• Si el sòcol de la presa de corrent està
solt, no connecti l'endoll.
• No estiri el cable d'alimentació per
desconnectar l'aparell. Estiri sempre
l'endoll.
• Empri només dispositius d'aïllament
adequats: disjuntors de protecció,
fusibles (de tipus cargol que es poden
retirar del suport), dispositius de fuga a
terra i contactors.
• La instal·lació elèctrica ha d'incorporar
un dispositiu d'aïllament que permeti
desconnectar l'aparell de la presa de
corrent en tots els pols. El dispositiu
d'aïllament ha de tenir una separació
mínima entre contactes de 3 mm.
Utilització
Avís! Risc de lesions, cremades i
descàrregues elèctriques.
• Retireu tot l'embalatge, les etiquetes i
l'embolcall protector (si n'hi hagués) de
l'aparell abans del primer ús.
• L'aparell està dissenyat únicament per al
seu ús com a aparell domèstic.
• No canvieu les especificacions d'aquest
aparell.
• No obstruïu les obertures de ventilació.
• Vigileu l'aparell en tot moment quan
estigui en funcionament.
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• Apagueu la zona de cocció després de
cada ús.
• No deixeu coberts ni tapes de cassoles a
sobre de les zones de cocció. Es podrien
escalfar.
• No utilitzeu l'aparell amb les mans
mullades ni quan l'aparell estigui en
contacte amb l'aigua.
• No utilitzeu l'aparell com a superfície de
treball ni d'emmagatzematge.
• Si la superfície de l'aparell presenta
esquerdes, desconnecteu l'aparell del
subministrament elèctric immediatament
per evitar la possibilitat de descàrregues
elèctriques.
• Quan introduïu aliments dins d'oli calent,
l'oli podria esquitxar.
Avís! Risc d'incendi i explosió
• Els olis i greixos sobreescalfats poden
desprendre vapors inflamables.
Mantingueu qualsevol flama o objecte
calent lluny dels greixos i l'oli quan
estigueu cuinant.
• Els vapors que desprèn l'oli molt calent
poden provocar una combustió
espontània.
• L'oli utilitzat, que conté restes d'aliments,
pot provocar incendis a temperatures
més baixes que l'oli que s'utilitza per
primera vegada.
• No col·loqueu productes inflamables ni
articles que estiguin humits amb
productes inflamables dins, sobre ni a
prop de l'aparell.
Avís! Risc de danys a l'aparell.
• No col·loqueu utensilis de cuina a sobre
del tauler de control.
• No deixeu bullir els recipients sense
líquid.
• No deixeu que caiguin objectes o
utensilis de cuina sobre l'aparell. La
superfície es podria danyar.

• No activeu les zones de cocció amb
utensilis de cuina buits o sense que hi
hagi utensilis de cuina a sobre.
• No cobriu l'aparell amb paper d'alumini.
• Els utensilis de cuina fabricats amb ferro
o alumini o que tenen una base
danyada poden ratllar la superfície de
vidre/vitroceràmica. Aixequeu sempre
aquests objectes quan els hagueu de
moure sobre la superfície de cocció.
• Aquest aparell està dissenyat únicament
per cuinar aliments. No es permet cap
altre ús com, per exemple, escalfar
habitacions.
Cura i neteja
• Netegeu l'aparell regularment per evitar
que es deteriori el material de la
superfície.
• Desactiveu l'aparell i deixeu que es
refredi abans de netejar-lo.
• Desconnecteu l'aparell del
subministrament elèctric abans de dur a
terme qualsevol tasca de manteniment.
• No utilitzeu polvoritzadors ni vapor
d'aigua per netejar l'aparell.
• Netegeu l'aparell amb un drap humit
suau. Empreu només detergents neutres.
No utilitzeu productes abrasius, fregalls
de neteja abrasius, dissolvents ni
objectes metàl·lics.
Eliminació
Avís! Risc de lesió o asfíxia.
• Poseu-vos en contacte amb l'autoritat
municipal pertinent per obtenir
informació sobre com eliminar l'aparell
correctament.
• Desconnecteu l'aparell del
subministrament elèctric.
• Desconnecteu el cable d'alimentació y
elimineu-lo.
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Descripció del producte
Distribució de la superfície de cocció
1

2

145 mm

180 mm

1
2
3
4
5

Una zona de cocció 1200 W
Una zona de cocció 1800 W
Una zona de cocció 1200 W
Panell de control
Una zona de cocció 2300 W

145 mm

210 mm

5

4

3

Distribució del panell de control
1

2

3

Premeu el símbol per fer funcionar l'aparell.
La pantalla, els indicadors i els sons us
indiquen la funció que està activa.
1

Per activar o desactivar la placa de
cocció.

2

Per activar i desactivar el bloqueig
infantil.

3

/
Per afegir o reduir la potència.
4 Pantalla de configuració de la potència:
,
- .

4

Si col·loqueu prop del panell de
control una peça de bateria de
cuina més gran que la zona de
cocció, el panell es podria
escalfar.
Pantalles de configuració de potència
Pantalla

Descripció
La zona de cocció
està apagada.
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Pantalla
-

+ dígit

Descripció

Pantalla

Descripció

La zona de cocció
està en funcionament.

El dispositiu de seguretat per a nens
està en marxa.

Hi ha algun problema. Vegeu la secció "Resolució de
problemes".

Està en marxa la
funció d'autoapagat.

Una de les zones de
cocció encara és
calenta (escalfor residual).
El dispositiu/
bloqueig de seguretat per a nens està
en marxa.

Indicador de calor residual
Avís! Podria haver-hi perill de
cremades per la calor residual!
Després d'apagar l'aparell, les
zones de cocció triguen una mica
a refredar-se. Consulteu
l'indicador de calor residual

.

Podeu utilitzar la calor residual per fondre i
mantenir calent el menjar.

Ús diari
Activació i desactivació
Toqueu
durant un segon per activar o
desactivar la placa.
Ajust de la temperatura
Per augmentar la potència, toqueu

.

Toqueu alhora
i
de la zona de cocció
corresponent per apagar-la. La
configuració canviarà a

Per reduir la potència, toqueu

.

.
Bloqueig
Quan les zones de cocció estiguin en
funcionament, podeu bloquejar el tauler de
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control però no podeu desactivar l'aparell.
Això evita que es pugui produir un canvi
accidental de la temperatura.
En primer lloc, seleccioneu la temperatura.
Per iniciar aquesta funció, premeu
Apareixerà el símbol
segons.

.

durant quatre

Per aturar aquesta funció, premeu .
S'activa la temperatura que heu escollit
anteriorment.
Quan apagueu l'aparell, també s'aturarà
aquesta funció.
El dispositiu de seguretat per a nens
Aquesta funció evita que l'aparell es pugui
utilitzar accidentalment.
Activació del dispositiu de seguretat per a
nens
• Enceneu l'aparell amb . No
configureu la potència.
durant quatre segons.
• Premeu
Apareixerà el símbol .
• Apagueu l'aparell amb .
Desactivació del dispositiu de seguretat
per a nens
• Enceneu l'aparell amb . No
configureu la potència. Premeu
durant quatre segons. Apareixerà el
símbol .
• Apagueu l'aparell amb .
Anul·lació del dispositiu de seguretat per
a nens per només un temps de cocció
• Enceneu l'aparell amb . Apareixerà el
símbol .
• Premeu
durant quatre segons.
Configureu la temperatura d'aquí a 10
segons. Podeu utilitzar l'aparell.

• Quan desactiveu l'aparell amb , el
dispositiu de seguretat tornarà a
funcionar.
Desconnexió automàtica
Aquesta funció desconnecta la placa
automàticament si:
• totes les zones de cocció estan
desactivades.
• no escolliu la temperatura després
d'activar la placa.
• cobriu qualsevol símbol amb algun
objecte (una cassola, un drap, etc.)
durant més de 10 segons.
• no desactiveu una zona de cocció
després d'una estona, no modifiqueu la
temperatura ni si es produeix un
sobreescalfament (per exemple, quan
una cassola bull sense líquid).
S'encendrà el símbol . Abans de
tornar-la a utilitzar, heu d'ajustar la zona
de cocció a .
Configuració de la
potència

Desconnexió automàtica després de

-

6 hores

-

5 hores
4 hores

-

1,5 hores

OffSound Control (Desactivació i activació
dels sons)
Per defecte, els sons de l'aparell estan
activats.

CATALÀ

Com s'activen i desactiven els sons:
1. Desactiveu l'aparell.
2. Toqueu
durant 3 segons. La pantalla
s'engega i s'apaga.
durant 3 segons. A la zona
3. Toqueu
frontal esquerra s'engega
i a la part
frontal dreta,
o .
4. Toqueu
a la zona frontal esquerra
per escollir una de les opcions següents:
a la pantalla de la zona frontal
•
dreta: el so s'apaga.
•
a la pantalla de la zona frontal
dreta: el so s'activa.
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Per confirmar la selecció, espereeu 10
segons fins que l'aparell es desactiva de
manera automàtica.
Quan ajusteu aquesta funció a l'opció
s'escoltaran els sons quan:

,

• toqueu .
• si col·loqueu alguna cosa damunt el
panell de control.
Si hi ha un problema amb el
subministrament elèctric i
l'aparell es desactiva, no es
manté la configuració.

Consells
Sorolls durant el funcionament
Quan s'activa una zona de
cocció, és possible que se senti
un brunzit durant uns instants. Es
tracta d'una característica comú
a totes les zones de cocció
vitroceràmiques i no afecta al
funcionament ni a la vida útil de
l'aparell.
Com podeu evitar danys a l'aparell
• La ceràmica de vidre es pot fer malbé si
s'hi deixen caure objectes a sobre o si li
doneu cops amb la bateria de cuina.

Cura i neteja
Informació general
Avís! Desactiveu l'aparell i
deixeu que es refredi abans de
netejar-lo.
Avís! Per motius de seguretat, no
netegeu l'aparell amb vapor ni
amb netejadors d'alta pressió.

• La bateria de cuina de ferro o alumini
fos, o si té la part inferior feta malbé, pot
ratllar la ceràmica de vidre si la feu
lliscar per la superfície.
• Per tal de no danyar la bateria de cuina
i la ceràmica de vidre, no deixeu que les
paelles o olles s'escalfin fins al punt
d'ebullició sense res dins.
• No feu servir les zones de cocció amb
bateria de cuina buida o sense col·locarhi la bateria de cuina.
• No recobriu cap part de l'aparell amb
paper d'alumini. No col·loqueu sobre
l'aparell cap tipus de plàstic o material
que es pugui desfer.

CATALÀ

Avís! Els objectes esmolats i els
agents de neteja abrasius
podrien danyar l'aparell.
Netegeu l'aparell i retireu els
residus amb aigua i
rentavaixelles després de cada
ús. Retireu també qualsevol resta
d'agent de neteja que pugui
quedar.
Les rascades o taques fosques
que no es puguin retirar de la
superfície vitroceràmica no
afecten al funcionament de
l'aparell.
Eliminació dels residus i els residus difícils
1. Els aliments que contenen sucre i els
residus de plàstic o paper d'alumini

Resolució de problemes
Avís! Consulteu els capítols de
seguretat.
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s'haurien de retirar immediatament. La
millor ferramenta per netejar les
superfícies de vidre és un rascador (no
inclòs amb l'aparell). Col·loqueu el
rascador a sobre de la superfície
vitroceràmica fent angle i feu lliscar la
fulla per la superfície per retirar els
residus. Passeu un drap humit amb una
mica de rentavaixelles per sobre de
l'aparell. Finalment, assequeu l'aparell
amb un drap net.
2. Les taques de cal i aigua, els esquitxos
de greix i els descoloriments metàl·lics
brillants s'haurien d'eliminar amb un
netejador especial per vitroceràmica o
acer inoxidable una vegada que
l'aparell s'hagi refredat.
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Què cal fer si...
Problema
L'aparell no s'engega o no
funciona.

Possible causa

Solució

L'aparell no està connectat
al subministrament elèctric o
està connectat incorrectament.

Comproveu que l'aparell estigui connectat correctament
al subministrament elèctric
(veure el diagrama de connexions).

Han passat més de 10 segons des que heu activat la
placa.

Torneu a engegar l'aparell.

El dispositiu de seguretat

Desactiveu el dispositiu de
seguretat per a nens (consulteu l'apartat "Dispositiu
de seguretat per a nens").

per a nens està activat

.

Heu tocat diversos símbols
alhora.

Toqueu un únic símbol.

L'indicador de calor residual La placa de cocció s'ha actino mostra res.
vat durant un període de
temps curt i, per tant, no hi
ha escalfor.

Si la zona de cocció hauria
d'estar calenta, poseu-vos
en contacte amb el Servei
postvenda.

No sona cap senyal quan
toqueu els símbols del panell.

Les senyals estan desactivades.

Activeu les senyals. Consulteu l'apartat OffSound Control.

El símbol
i un número
apareixen a l'indicador de
potència.

Falla electrònica.

Desconnecteu l'aparell del
subministrament elèctric durant uns minuts. Traieu el fusible del sistema elèctric de
la casa. Si després de tornar-lo a activar, torna a
aparèixer , truqueu al servei de postvenda.

Si topeu amb qualsevol incidència, primer
intenteu trobar-ne vosaltres mateixos la
solució. Si no aconseguiu trobar una solució
al problema, poseu-vos en contacte amb el
vostre distribuïdor o amb el Servei
postvenda.
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Si no utilitzeu l'aparell de
manera adequada, o si la
instal·lació no la va fer un
operari autoritzat, pot ser que
hàgiu de fer-vos càrrec del cost
de la visita del tècnic del Servei
postvenda o del vostre
distribuïdor, tot i que la garantía
de l'aparell sigui vigent.

Instal·lació
Avís! Consulteu els capítols de
seguretat.
Informació general
El fabricant no es fa responsable de cap
lesió o dany provocat a persones o animals
domèstics que resulti d'un incompliment
dels següents requisits.
PRECAUCIÓ! Per dur a terme la
instal·lació, consulteu les
instruccions de muntatge.
Avís! El procés d'instal·lació ha
de seguir les lleis, normes,
directives i estàndards relatius a
les normes i regles de seguretat
elèctrica, reciclatge adequat
d'acord amb les normes, etc.,
que siguin d'aplicació al país
d'ús.
Avís! L'aparell ha d'estar
connectat a terra.
Avís! Podria haver-hi risc de
patir lesions relacionades amb el
corrent elèctric.
• El born de connexió a la xarxa té
corrent.
• Desconnecteu el born de connexió del
subministrament elèctric.

• Les connexions de sòcol i endoll soltes i
inadequades poden sobreescalfar el
born.
• Instal·leu correctament les connexions
dels borns.
• Subjecteu el cable amb una abraçadora.
• Seguiu el diagrama de connexions
(situat a la superfície inferior de la
carcassa de la placa).
Important!
• S'han respectar les distàncies mínimes en
relació amb altres aparells i mobles o
unitats indicades a les instruccions de
muntatge.
• Si no hi hagués cap forn a sota de la
placa, instal·leu un plafó de separació a
una distància mínima de 20 mm de la
base de la placa.
• No utilitzeu segelladors de silicona per
unir l'aparell al taulell. No instal·leu
l'aparell a prop de portes ni a sota de
cap finestra perquè els utensilis calents
podrien caure del fogons quan les portes
o finestres estiguin obertes.
• Només un professional de servei
autoritzat hauria d'instal·lar, connectar o
reparar aquest aparell. Utilitzeu sempre
peces de recanvi originals.
Connexió elèctrica
• Abans de realitzar la connexió,
comproveu que el voltatge nominal de
l'aparell indicat a la placa de dades
tècniques es correspongui amb el
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voltatge de subministrament disponible.
Comproveu també la potència nominal
de l'aparell i assegureu-vos que el cable
sigui apte per a la potència nominal de
l'aparell (consulteu el capítol
d'"Informació tècnica"). La placa de
dades tècniques es troba a la carcassa
inferior de la placa.
• El cable d'alimentació no ve inclòs amb
l'aparell. Compreu el cable adequat a
un distribuïdor especialitzat. Les
connexions d'una i dues fases
requereixen un cable d'alimentació amb
una temperatura d'estabilitat mínima de
90 ºC. Cable amb maniguet terminal. De
conformitat amb les normes de la IEC
per a connexions d'una fase: cable
d'alimentació 3 x 4 mm² i per a
connexions de dues fases: cable
d'alimentació 4 x 2,5 mm². Respecteu
com a prioritat les normes nacionals
específiques.
• L'aparell funciona perfectament amb un
corrent altern de 230 V, 220 V~ o 240
V~ 50 Hz.
• El cablejat fixe ha d'incorporar un
mètode de desconnexió. L'aparell ha
d'estar connectat al subministrament
elèctric mitjançant un dispositiu que

permeti desconnectar l'aparell del
subministrament a tots els pols en cas
necessari, amb una obertura mínima
entre contactes de 3 mm (per exemple,
dispositius de tall de línia automàtic,
dispositius de fuga a terra o fusibles).
• La connexió i els entroncaments de
cables s'han de realitzar segons s'indica
al diagrama de connexions (situat a la
superfície inferior de la carcassa de la
placa). El cable de terra està connectat
al terminal marcat amb el símbol i ha de
ser més llarg que els cables que
transporten el corrent elèctric. Colleu els
cargols del terminal de manera segura!
Finalment, fixeu el cable de connexió
amb l'abraçadora i el revestiment del
cable tancat i pressioneu fermament (fins
que encaixi).
Avís! Una vegada l'aparell
estigui connectat al
subministrament elèctric,
seleccioneu la potència màxima
a totes les zones de cocció
breument per verificar que totes
estiguin llestes per ser utilitzades.

Informació tècnica
Placa de dades tècniques
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V. 1999

102.228.21
PQM

21552

El gràfic anterior representa la placa de
dades tècniques de l'aparell (sense el
número de sèrie, que és exclusiu per a cada
producte), que es troba sota la superfície
de la carcassa.

Model BARMHÄRTIG Typ 58 HAD 54 AO 6,5kW
PNC 949 594 311 02 S NO ............... 220-240V AC 50-60 Hz
230 V

DGT

Estimat client: conserveu la placa de
característiques addicional amb el manual
d'usuari. D'aquesta manera podrem
identificar millor la vostra placa i ajudar-vos
si necessiteu la nostra assistència en el futur.
¡Gràcies per la vostra ajuda!

CATALÀ

16

Eficiència energètica
Informació de producte segons la normativa EU 66/2014
Identificació del model

BARMHÄRTIG
102-228-21

Tipus de campana

Campana integrada

Nombre de zones de cocció

4

Tecnologia d'escalfament

Foc d'escalfor radiant

Diàmetre de les zones de
cocció circulars (Ø)

Frontal esquerre
Posterior esquerre
Frontal dreta
Posterior dreta

21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm

Consum energètic per zona Frontal esquerre
de cocció (EC electric cook- Posterior esquerre
ing)
Frontal dreta
Posterior dreta

174,9 Wh / kg
202,3 Wh / kg
202,3 Wh / kg
181,4 Wh / kg

Consum energètic de la
campana (EC electric hob)

190,2 Wh / kg

EN 60350-2 - Aparells de cuina domèstics
elèctrics - Part 2: Campanes - Mètodes per
mesurar el rendiment
Estalvi d'energia
Podeu estalviar energia durant la cocció
diària si seguiu les recomanacions següents.
• Quan escalfeu aigua, feu servir només la
quantitat d'aigua que necessiteu.
• Sempre que pugueu, feu servir les tapes.
• Abans d'activar una zona de cocció
col·loqueu-hi la bateria de cuina.

• La parte inferior de la bateria de cuina
hauria de tenir el mateix diàmetre que la
zona de cocció.
• Col·loqueu les peces més petites de la
bateria a les zones de cocció més
petites.
• Col·loqueu les peces de la bateria
directament al centre de la zona de
cocció.
• Feu servir l'escalfor residual perquè el
menjar no es refredi o per estovar-lo.
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QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS
Recicli els materials amb el símbol .
Dipositi l'embalatge en contenidors
adequats per al seu posterior reciclatge.
Ajudi a protegir el medi ambient i la salut
humana i a reciclar les deixalles procedents
d'aparells elèctrics i electrònics. No llenci a

les escombraries domèstiques els aparells
amb el símbol . Porti el producte a les
instal·lacions de reciclatge locals o posi's en
contacte amb la seva oficina municipal.

GARANTIA D'IKEA
Quant de temps és vàlida la garantia
d'IKEA?
Aquesta garantia és vàlida per cinc (5)
anys a partir de la data original de compra
del seu aparell a IKEA. En el cas que
l'aparell tingui la denominació LAGAN són
dos(2) anys de garantia. Cal presentar el
comprovant de compra. Els serveis que es
realitzen sota la garantia no amplien el
període de garantia de l'aparell.
Quins aparells no estan coberts per la
garantia de cinc (5) anys d'IKEA?
La gamma d'aparells denominats LAGAN i
tots els aparells que s'han comprat a IKEA
abans de l'1 d'agost de 2007.
Qui durà a terme el servei?
El proveïdor de serveis d'IKEA
proporcionarà el servei a través del seu
servei propi o de la xarxa de socis
autoritzats.
Què cobreix aquesta garantia?
La garantia cobreix els defectes de
l'aparell, ja siguin defectes de fabricació o
defectes del material a partir de la data de
compra a IKEA. Aquesta garantia només
s'aplica per a ús domèstic. Les excepcions
s'indiquen a l'apartat "Què no cobreix
aquesta garantia?" Dins el període de
garantia es cobriran els costos de

solucionar el defecte, com ara, reparacions,
peces, mà d'obra i (desplaçament)
transport, sempre que l'aparell es pugui
reparar i sense que això suposi una
despesa significativa. En aquestes
condicions s'apliquen les directrius de la
CEE (Nr 99/44/EG) i el reglament jurídic
local. Les peces substituïdes passen a ser
propietat d'IKEA.
Què farà IKEA per corregir el problema?
El proveïdor de serveis autoritzat d'IKEA
examinarà el producte i decidirà, a
discreció seva, si està cobert per la
garantia. Si es considera cobert, el
proveïdor de serveis d'IKEA o el seu soci
autoritzat, a discreció seva, repararà el
producte defectuós o el substituirà per un
altre d'igual o de comparable.
Què no cobreix aquesta garantia?
• El desgast habitual.
• Els danys deliberats o per negligència,
danys causats per l'incompliment de les
instruccions d'ús, una instal·lació
incorrecta o una connexió a un voltatge
incorrecte, danys causats per una
reacció química o electroquímica,
oxidació, corrosió o causats per aigua,
entre d'altres, danys causats per una
excessiva calç en el subministrament
d'aigua i els danys causats per unes
condicions ambientals anormals.
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• Els consumibles incloses les bateries i
làmpares.
• Les peces no funcionals i decoratives que
no afecten l'ús normal de l'aparell,
incloses les ratllades i les possibles
diferències de color.
• Els danys accidentals causats per
objectes estranys o substàncies i neteja o
desobstrucció de filtres, sistemes de
drenatge o calaixos de sabó.
• Danys als elements següents:
vitroceràmica, accessoris, vaixella i
coberteria, tub de desguàs i bastiment,
juntes, làmpares i cobertes de làmpares,
pantalles, manetes, revestiments i parts
de revestiments. Tret que es pugui
demostrar que aquests danys s'han
causat per defectes de fabricació.
• Casos en què durant la visita d'un tècnic
no s'ha pogut trobar cap defecte.
• les reparacions que no s'han realitzat
pels nostres proveïdors de serveis
designats i/o soci autoritzat o si s'han
utilitzat peces no originals.
• Les reparacions causades per una
instal·lació defectuosa o que no compleix
les especificacions.
• L'ús de l'aparell en un entorn no
domèstic, és a dir, un ús professional.
• Danys de transport. Si un client es
transporta el producte al seu domicili o
una altra direcció, IKEA no es fa
responsable dels danys que puguin
ocórrer durant el transport. No obstant,
si IKEA lliura el producte a l'adreça del
client, aleshores els danys que es puguin
produir en el producte durant el
lliurament seran coberts per aquesta
garantia.
• El cost de dur a terme la instal·lació
inicial de l'aparell d'IKEA. Tanmateix, si
un proveïdor de serveis d'IKEA o dels
seus socis autoritzats repara o
substitueix l'aparell d'acord amb els
termes d'aquesta garantia, el proveïdor
de serveis o el soci autoritzat tornarà a
instal·lar l'aparell reparat o instal·larà
l'aparell substituït, si cal.

Aquesta restricció no s'aplica a la feina
lliure d'errors realitzada per un especialista
qualificat, que ha utilitzat peces originals
per tal d'adaptar l'aparell a les
especificacions tècniques de seguretat d'un
altre país de la UE.
Aplicació de la legislació local
La garantia d'IKEA li atorga uns drets
jurídics concrets que cobreixen o
excedeixen les demandes locals. No
obstant això, aquestes condicions no limiten
de cap manera els drets del consumidor
que es descriuen a la legislació local.
Àrea de validesa
Per als aparells que es compren en un país
de la UE i es porten a un altre país de la
UE, els serveis s'oferiran segons les
condicions de garantia habituals del nou
país. L'obligació de dur a terme els serveis
en el marc de la garantia existeix només
pel cas que l'aparell tingui la conformitat i
s'hagi instal·lat d'acord amb:
• les especificacions tècniques del país on
es fa la reclamació de la garantia;
• les instruccions de muntatge i la
informació de seguretat del manual
d'usuari;
Servei de post-venda específic per als
aparells d'IKEA:
No dubteu a posar-vos en contacte amb el
servei de post-venda d'IKEA per:
1. fer una sol·licitud de servei cobert per la
garantia;
2. demanar aclariments sobre la
instal·lació dels aparells d'IKEA en el
mobiliari de cuina d'IKEA. Aquest servei
no proporcionarà aclariments
relacionats amb:
• la instal·lació general de les cuines
d'IKEA;
• les connexions a la corrent (si
l'aparell ve sense connector i cable),
aigua i gas ja que s'han de dur a
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terme per un tècnic del servei
autoritzat.
3. demanar aclariments sobre el contingut
del manual d'usuari i especificacions
sobre els aparells d'IKEA.
Per tal d'assegurar que posem a la seva
disposició la millor assistència, llegiu
atentament les instruccions de muntatge i/o
o l'apartat corresponent al manual d'usuari
d'aquest folletó abans de posar-vos en
contacte amb nosaltres.
Com comunicar-vos amb nosaltres si
necessiteu el nostre servei

Consulteu l'última pàgina d'aquest manual i
trobareu la llista completa de contactes
autoritzats d'IKEA amb els números de
telèfon nacionals corresponents.
Per tal de proporcionar-li un
servei més ràpid, li recomanem
que utilitzi els números de telèfon
que s'indiquen al final d'aquest
manual. Consulteu sempre els
números de telèfon que
s'indiquen per a l'aparell concret
del qual necessiteu ajuda. Abans
de trucar-nos assegureu-vos que
teniu a mà el número d'article
d'IKEA (codi de 8 dígits) de
l'aparell per al que necessiteu la
nostra ajuda.
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GUARDEU EL REBUT DE
COMPRA! És el vostre
comprovant de compra i és un
requisit per poder utilizar la
garantia. Fixeu-vos que en el
rebut també hi ha el nom de
l'article d'IKEA i el número (codi
de 8 dígits) per a cadascun dels
aparells que heu comprat.
Necessiteu més ajuda?
Si teniu més preguntes que no estiguin
relacionades amb el servei post-venda del
vostre aparell, us podeu posar en contacte
amb el nostre centre d'atenció d'IKEA més
proper. Us recomanem que us llegiu la
documentació de l'aparell abans de posarvos en contacte amb nosaltres.
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Country
België
Belgique

Phone number
070 246016

Call Fee

Opening time

Binnenlandse gesprekskosten

8 tot 20 Weekdagen

Tarif des appels nationaux

8 à 20. En semaine

България

00359888164080
0035924274080

Такса за повикване от страната

От 9 до 18 ч в работни дни

Česká republika

246 019721

Cena za místní hovor

Danmark

70 15 09 09

Landstakst

8 až 20 v pracovních dnech
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

Trošak poziva 27 lipa po minuti

radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00

Hrvatska

00385 1 6323 339

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)

Norge

815 22052

Takst innland

8 til 20 ukedager

Österreich

0810 300486

max. 10 Cent/min.

Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr

Polska

012 297 8787

Stawka wg taryfy krajowej

Od 8 do 20 w dni robocze

Portugal

211557985

Chamada Nacional

9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados

România

021 211 08 88

Tarif apel naţional

8 - 20 în zilele lucrătoare

Действующие телефонные тарифы

с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское

Россия

8 495 6662929

Schweiz

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

8 bis 20 Werktage

Suisse

Tarif des appels nationaux

8 à 20. En semaine

Tariffa applicata
alle chiamate nazionali

dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

(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

031 5500 324

Svizzera
Slovensko

Türkiye

212 244 0769

Ulusal arama ücreti

Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar

Україна

044 586 2078

Міжміськи дзвінки платні

9 - 21 В робочі дні

United Kingdom

020 3347 0044

National call rate

9 till 21. Weekdays

Slovenija

www.ikea.com

Србија

www.ikea.com

*
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