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ÍSLENSKA
Á öftustu síðu þessarar handbókar er skrá yfir alla veitendur 
eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi 
símanúmer í hverju landi
Handbók á rafrænu formi er fáanleg á www.ikea.com.
Nánari upplýsingar um orkunotkun og aðrar tækniupplýsingar fást á 
eftirfarandi vefslóð: https://eprel.ec.europa.eu

Vinsamlega skráið gerð og raðnúmer hér að 
neðan til viðmiðunar.

Kaupdagsetning

Gerð

Raðnúmer

 Vinsamlega látið sölukvittun fylgja með til 
viðmiðunar í framtíðinni.

Gátlisti uppsetningar
Hurð
�  Hurð þéttir við skápinn alls staðar
�  Hurð er lóðrétt
Jafnvægisstilling
�  Ísskápurinn er lóðréttur á hlið en hallar  

um ¼ in. (6 mm) aftur
�  Skápurinn situr stöðugur á öllum hornum
�  Fjarlægðarstillir (stífa gegn veltu) stilltur
Rafmagn
�  Rafmagn á húsi
�  Ísskápur í sambandi
Lokaathuganir
�  Umbúðir fjarlægðar
�  Hitastig kæliskáps og frystis stillt
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Með fyrirvara um breytingar.

Öryggisupplýsingar

Áður en heimilistækið er sett upp skal lesa leiðbeiningarnar 
vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á ef röng 
uppsetning eða notkun veldur meiðslum eða skemmdum. 
Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar með heimilistækinu ef leita 
þarf í þær síðar. 

Öryggi barna og veikburða fólks
• Börn, 8 ára og eldri og fólk sem er hreyfihamlað, með skerta 

skynjun, skert andlega eða skortir reynslu og þekkingu 
mega aðeins nota heimilistækið ef þau hafa fengið leiðsögn 
eða leiðbeiningar um örugga notkun heimilistækisins og 
geri sér grein fyrir hættunum sem fylgja notkun þess.

• Börn 3 til 8 ára og einstaklingar með mjög víðtæka og flókna 
fötlun mega nota tækið ef þau hafa fengið rétt fyrirmæli um 
notkun þess.

• Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá tækinu nema þau séu 
undir stöðugu eftirliti.

• Ekki leyfa börnum að leika sér með tækið.
• Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á 

heimilistækinu án eftirlits.
• Börn á aldrinum 3 til 8 ára mega hlaða og afferma 

kælitækið.
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• Geymið allar umbúðir fjarri börnum og fargið þeim á 
viðeigandi hátt.

Almennt öryggi
• Tækið er ætlað til notkunar á heimili og við svipaðar 

aðstæður, svo sem:
 - Á bóndabýlum, í eldhúsi starfsfólks á verkstæðum, 

skrifstofum og öðru vinnuumhverfi
 - Af viðskiptavinum hótela, vegahótela, gistiheimila og í 

öðru heimilisumhverfi
• Gættu þess að engar fyrirstöður séu í loftræstiopum, hvorki 

í umlykju heimilistækisins né innbyggðum hlutum þess.
• Ekki nota vélknúin búnað eða annan búnað til að hraða 

affrystingartíma, annan en sá sem framleiðandi mælir með.
• Ekki skemma kælirásina.
• Ekki nota rafmagnstæki í matvælageymsluhólfi 

heimilistækisins nema framleiðandi mæli með slíkum 
gerðum.

• Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa tækið.
• Hreinsið tækið með mjúkum, rökum klút. Notið eingöngu 

hlutlaus hreinsiefni. Ekki má nota slípandi efni, slípandi 
hreinsunarpúða, leysa eða málmhluti.

• Ekki geyma eldfim efni eins og loftúðabrúsa með eldfimu 
drifefni, inn í þessu tæki.

• Ef rafmagnssnúran er skemmd þarf framleiðandi, 
viðurkennt þjónustuverkstæði eða einhverjir með hliðstæða 
löggildingu að skipta um hana til að forðast hættu.

• Þegar tækið er staðsett skal ganga úr skugga um að snúran 
sé ekki föst eða skemmd. 

• Ekki setja mörg fjöltengi eða spennubreyta fyrir aftan tækið.
• Ef hurðin er opin í langan tíma getur það valdið verulegri 

hitastigshækkun í hólfum heimilistækisins. 
• Hreinsið reglulega yfirborð sem geta komist í snertingu við 

mat og aðgengilegt frárennsliskerfi. 
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• Hreinsið vatnsgeymi ef þeir hafa ekki verið notaðir í 
48 klukkustundir; skolaðu vatnskerfið sem er tengt 
vatnsveitu ef vatn hefur ekki verið losað í 5 daga. 

• Geymið hrátt kjöt og fisk í viðeigandi ílátum í kæli, svo að 
það komist ekki í snertingu við eða dreypi á annan mat. 

• Ef kæliskápurinn er tómur í langan tíma, slökktu þá á 
honum, affrystu, hreinsaðu, þurrkaðu og skildu hurðina eftir 
opna til að koma í veg fyrir að mygla myndist innan í tækinu.

• Tveggja stjörnu hólf fyrir frosinn mat eru hentug til að 
geyma forfrystan mat, geyma eða búa til ís og búa til ísmola. 

• Einnar, tveggja og þriggja stjörnu hólf henta ekki til 
frystingar á ferskum mat.

• Þetta kælitæki er ekki ætlað til notkunar sem innbyggt tæki.
• Tækið er með ljósabúnað til að lýsa að innan. Aðeins 

tilheyrandi þjónustu er heimilt að skipta um ljósabúnað. 
Hafðu samband við viðurkenndan þjónustuaðila þinn.

• VIÐVÖRUN: Til að forðast hættu vegna óstöðugleika tækisins 
verður að festa það í samræmi við leiðbeiningarnar.

Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning

 Viðvörun! Aðeins til þess hæfur aðili má 
setja upp þetta heimilistæki.

 • Fjarlægðu allar umbúðirnar og 
flutningsboltana.

 • Ekki setja upp né nota skemmt heimilistæki.
 • Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem 

fylgja með heimilistækinu.
 • Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið 

er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu 
alltaf hlífðarhanska og lokaðan skóbúnað.

 • Tryggið gott loftstreymi kringum 
heimilistækið.

 • Ekki má halla kæliskápnum meira en 45° frá 
lóðréttu á meðan hann er færður til.

 • Við fyrstu uppsetningu og eftir að búið er 
að snúa við hurðinni skal bíða í að minnsta 
kosti 4 klukkustundir áður en heimilistækið 
er tengt við rafmagn. Það er til að leyfa 
olíunni að renna til baka í kæliþjöppuna.

 • Áður en þú framkvæmir einhverjar aðgerðir 
á heimilistækinu (t.d. að snúa við hurðinni) 
skaltu taka tækið úr sambandi.

 • Ekki setja heimilistækið upp nálægt ofnum 
eða eldavélum, ofnum eða helluborðum.

 • Afturhlið heimilistækisins verður að standa 
upp við vegg.

 • Ekki má setja heimilistækið upp þar sem sól 
skín beint á það.

 • Ekki setja heimilistækið upp á svæðum 
sem eru of rök eða of köld, svo sem í 
vinnuskúrum, bílskúrum eða vínkjöllurum.

 • Þegar þú færir heimilistækið skaltu lyfta því 
á brúninni að framan til að forðast að rispa 
gólfið.

Rafmagnstenging

 Viðvörun! Eldhætta og hætta á raflosti.

 Viðvörun! Þegar tækið er staðsett skal 
ganga úr skugga um að snúran sé ekki 
föst eða skemmd.
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 Viðvörun! Ekki má nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur.

 • Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
 • Gakktu úr skugga um að færibreyturnar 

á merkiplötunni séu samhæfar við 
rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.

 • Notið ávallt rétt uppsetta innstungu sem 
slær ekki út.

 • Gætið þess vel að skemma ekki 
rafmagnsíhluti (t.d. rafklóna, rafsnúruna eða 
þjöppuna). Hafðu samband við viðurkennda 
þjónustumiðstöð eða rafvirkja til þess að 
skipta um rafmagnsíhluti.

 • Rafmagnssnúran þarf að vera fyrir neðan 
rafmagnsklóna.

 • Setjið ekki rafmagnsklóna í samband fyrr 
en í lok uppsetningar. Tryggið að auðvelt sé 
að taka rafmagnsklóna úr sambandi eftir 
uppsetningu.

 • Ekki má toga í rafmagnsnúruna til að taka úr 
sambandi. Taktu alltaf um klóna

 • Á eingöngu við um Bretland og Írland. 
Tækið er gert fyrir 13 A öryggi. Ef skipta 
þarf um öryggi skal aðeins nota 13 A öryggi 
samkvæmt ASTA (BS 1362).

Notkun

 Viðvörun! Hætta á meiðslum, bruna, 
raflosti eða eldsvoða.

 Tækið inniheldur eldfimt gas, ísóbútan 
(R600a), náttúrulegt gas, sem er mjög 
umhverfisvænt. Gætið þess að valda ekki skaða 
á kælirásinni, hún inniheldur ísóbútan.

 • Yfirborð þjöppunnar hitnar: Yfirborð 
þjöppunnar getur hitnað við eðlilega 
notkun. Ekki snerta yfirborðið með berum 
höndum. 

 • Ekki má breyta tæknilýsingu ísskápsins.
 • Ekki má láta raftæki (t.d. ísvélar) inn í 

heimilistækið nema framleiðandi segi þau 
henta til þess.

 • Ef skemmdir verða á kælihringrásinni skal 
tryggja að hvorki sé opinn eldur né nokkuð 
sem geti kveikt eld inni í herberginu. 
Loftræstið herbergið

 • Ekki má láta neitt heitt snerta plasthluti 
heimilistækisins.

 • Ekki láta gosdrykki í frystihólfið. Það veldur 
þrýstingi á drykkjarílátið.

 • Ekki má geyma eldfimt gas eða vökva í 
heimilistækinu.

 • Látið hvorki nokkuð sem er eldfimt né 
nokkuð sem er vætt í eldfimum vökvum í 
eða nálægt heimilistækinu.

 • Ekki má snerta þjöppuna eða þéttinn. Þau 
eru heit.

 • Ekki fjarlægja eða snerta hluti úr frystihólfi 
ef þú ert með blautar eða rakar hendur.

 • Ekki endurfrysta matvæli sem hafa verið þídd.
 • Fylgið geymsluleiðbeiningum á umbúðum 

frystra matvæla. 

Innri lýsing

 Viðvörun! Hætta á raflosti.

 • Ljósið er aðeins ætlað til lýsingar innan í 
heimilistækinu. Ekki nota það fyrir húslýsingu.

Umhirða og þrif

 Viðvörun! Hætta á meiðslum eða 
skemmdum á heimilistækinu.

 • Áður en viðhald hefst skal slökkva á 
heimilistækinu og taka rafmagnssnúruna úr 
sambandi.

 • Þetta tæki inniheldur vetniskolefni í 
kælieiningunni. Aðeins hæfir aðilar mega 
sinna viðhaldi og endurhleðslu á einingunni.

 • Skoðið frárennsli tækisins reglulega og 
hreinsið það ef þörf krefur. Ef frárennsli er 
stíflað mun affryst vatn safnast fyrir í botni 
heimilistækisins.

Þjónusta
 • Ef gera þarf við tækið skal hafa samband við 

viðurkenndan þjónustuaðila sem skráður er 
aftast í handbókinni.

 • Notaðu aðeins upprunalega varahluti.

Förgun

 Viðvörun! Hætta á meiðslum eða köfnun.

 • Takið heimilistækið úr sambandi.
 • Skerið rafmagnssnúruna í burtu og fleygið 

henni.
 • Fjarlægið hurðina til að koma í veg fyrir að 

börn eða gæludýr lokist inni í ísskápnum.
 • Kælirásin og einangrunarefnið í tækinu eru 

ósonvæn.
 • Einangrunarfroðan inniheldur eldfimt gas. 

Hafið samband við yfirvöld á staðnum 
varðandi upplýsingar um hvernig farga skuli 
heimilistækinu á réttan hátt.

 • Ekki skemma þann hluta kælieiningarinnar 
sem er nálægt varmaskiptinum.
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Uppsetning

 Viðvörun! Sjá kafla um öryggismál.

Staðsetning
 • Fylgdu aðskildum 

samsetningarleiðbeiningum til að setja upp 
þetta tæki.

 • Heimilistækinu skal koma fyrir á 
þurrum, vel loftræstum stað innandyra, 
þar sem umhverfishitastig samsvarar 
loftslagsflokki sem kemur fram á merkiplötu 
heimilistækisins:

Loftslagsflokkur Umhverfishitastig

SN +10°C til +32°C

N +16°C til +32°C

ST +16°C til +38°C

T +16°C til +43°C

 - „SN“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað 
til notkunar við umhverfishita á bilinu 10 ° C 
til 32 ° C.

 - „N“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað til 
notkunar við umhverfishita á bilinu 16 °C to 
32 °C.

 - „ST“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað 
til notkunar við umhverfishita á bilinu 16 °C 
to 38 °C.

 - „T“ gefur til kynna að kælitækið sé ætlað til 
notkunar við umhverfishita á bilinu 16 °C to 
43 °C.

 Upp geta komið vandamál með sumar 
gerðir heimilistækja ef þær vinna utan 
þess hitasviðs. Ekki er hægt að tryggja að 
heimilistækið vinni rétt nema það sé innan 
tiltekins hitasviðs. Ef þú hefur einhverjar 
efasemdir varðandi uppsetningu 
heimilistækisins skaltu vinsamlegast leita 
til söluaðila, viðskiptavinaþjónustu okkar 
eða til næsta viðurkennda þjónustuaðila.

Staðsetning
 • Til að tryggja að heimilistækið starfi sem 

best skal setja það upp í góðri fjarlægð frá 
hitagjöfum eins og ofnum, vatnshiturum, 
beinu sólarljósi o.s.frv. Gætið þess að loft 
streymi greiðlega um bakhlið skápsins.

 • Settu upp meðfylgjandi fjarlægðarstilli til að 
nægilegt rými sé á milli ísskáps og veggjar 
(sjá sérstakar samsetningarleiðbeiningar). 
Ef ekki er hægt að setja upp meðfylgjandi 
fjarlægðarstilli skal skilja eftir a.m.k. 10 cm 
rými á milli tækis og veggjar og a.m.k. 30 cm 
á milli efri brúnar tækis og lofts.

 • Hafðu nóg pláss til að komast í og opna 
hurðina auðveldlega  
(W x D ≥ 1033×1082 mm).

W

D

Jafna fætur
Ef heimilistækið hallar á einhvern hátt, stilltu þá 
hæðina á vinstri/hægri fæti heimilistækisins til 
þess að setja það í lárétta stöðu. Sjá sérstakar 
samsetningarleiðbeiningar fyrir nákvæma 
uppsetningu.
1. Taktu rafmagnskló úr sambandi við 

rafmagnsinnstunguna.
2. Snúðu fætinum réttsælis til að hækka tækið; 

snúðu fætinum rangsælis til að lækka tækið.
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Snúa hurð (valfrjálst)
Miðað við staðsetningu tækisins gætirðu þurft 
að snúa hurðunum til að auðvelda aðgang að 
innihaldi heimilistækisins.
Nauðsynlegt er að nota viðeigandi skrúfjárn og/
eða skiptilykil til að setja hurðir aftur upp.
Sjá sérstakar samsetningarleiðbeiningar fyrir 
nákvæma uppsetningu.

Setja upp fjarlægðarhaldara

 Viðvörun! Alvarleg eða banvæn 
álagsmeiðsli geta átt sér stað ef 
heimilistækið sporðreiðist. Festu þetta 
tæki ALLTAF við vegginn með veltivörn.

Notaðu meðfylgjandi fjarlægðarhaldara 
til að festa tækið við vegginn fyrir 
eftirfarandi ávinning. Sjá sérstakar 
samsetningarleiðbeiningar fyrir nákvæma 
uppsetningu.
 • Hafið nægt pláss fyrir loftrás á milli tækisins 

og veggjanna.

 • Festu heimilistækið við vegginn til að koma í 
veg fyrir að það sporðreiðist.

Rafmagnstenging

 Varúð! Öll rafmagnsvinna sem þarf til að 
setja upp þetta heimilistæki ætti að vera 
framkvæmd af hæfum rafvirkja eða þar til 
bærum aðila.

 Viðvörun! Þetta heimilistæki þarf að vera 
jarðtengt Ef ekki er farið eftir þessum 
leiðbeiningum getur hlotist af dauði, 
eldsvoði eða raflost.

Framleiðandinn afsalar sér allri ábyrgð ef 
ofangreindum öryggisleiðbeiningum er ekki 
fylgt. Rafmagnstækið uppfyllir kröfur E.E.C. 
Reglur.

Fyrsta notkun
Hreinsun að innan
Áður en ísskápurinn er notaður í fyrsta sinn skal 
þvo hann að innan og innréttingu með volgu 
vatni og hlutlausri sápu til að fjarlægja lyktina 
sem fylgir nýjum heimilistækjum, úr ísskápnum 
og þurrka síðan vandlega.

Mikilvægt! Ekki má nota hreinsiefni 
eins og slípandi duft því að það skemmir 
yfirborðsáferðina.
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Vörulýsing
Vöruyfirlit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1  Hurðasvalir
2  Flöskusvalir
3  Hurðaþéttingar
4  Frystiskúffur
5  Hólf með lágt hitastig
6  Grænmetisskúffa

7  Glerhillur
8  LED ljós
9  Stjórnborð

 Svæðið með minnstum kulda
 Miðlungs kalt svæði
 Kaldasta svæðið
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Meðferð
Stjórnborð

1 2 3 4 5

1  Takkinn kveikt/slökkt; takkinn viðvörun af
2  Hnappur fyrir hitastig kæliskáps
3  Hitastillar kæliskáps

4  Hnappur fyrir hitastig frystihólfs
5  Frystimælar
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Meðferð
Þegar kveikt er á
 • Tengdu rafmagnsklóna við 

rafmagnsinnstunguna. 
Kveikt er á skjánum á stjórnborðinu. 
Hitamælar sýna stillt hitastig bæði í kæliskáp 
og frystihólfi.

 • Til að breyta hitastigi, sjá kaflann fyrir 
hitastýringu.

Þegar þú notar tækið í fyrsta skipti skaltu stilla 
tækið á kaldara hitastig og keyra það án þess 
að setja matvæli inn í það, þar til það stöðvast 
sjálfkrafa við stillt hitastig. Venjulega tekur það 
2 eða 3 klukkustundir, stilltu síðan viðeigandi 
hitastig og setjið mat inn í heimilistækið.

Slökkva á
 • Til að slökkva á tækinu skal ýta og halda 

takkanum 1  kveikt/slökkt í 3 sekúndur. Það 
slokknar á skjánum.

 • Til að kveikja á tækinu skal ýta og halda 

takkanum 1  kveikt/slökkt aftur í
3 sekúndur

Til þess að taka tækið úr sambandi skal 
taka rafmagnsklóna úr sambandi við 
rafmagnsinnstunguna.

Hitastýring fyrir kælihólf

 • Ýttu á 2  hitastigstakkann fyrir kæliskápinn 
til að setja 3  hitamæla ísskápsins af eða á
til að stilla á mismunandi hitastig.
8˚C 4˚C 2˚C

 • Einn ( ) sýnir að stillt er á 8°C.
 • Tveir ( ) sýnir að stillt er á 4°C.
 • Þrír ( ) sýnir að stillt er á 2°C .

Stilling hitastigs fyrir frystihólf

 • Ýttu á 4  frystitakkann til að setja 
5  frystimælana af eða á við stillingu 

hitastigs.
-16˚C -19˚C -24˚C

 • Einn ( ) sýnir að stillt er á -16°C.
 • Tveir ( ) sýnir að stillt er á -19°C.
 • Þrír ( ) sýnir að stillt er á -24°C.

Aðlagaðu hitastillingu með því að hafa í huga að 
hitastigið inni í tækinu fer eftir:
 • herbergishitastigi
 • hve oft dyrnar eru opnaðar
 • geymslumagni af matvælum
 • Staðsetning heimilistækis

Mikilvægt! Ef umhverfishitastig er of hátt eða 
ísskápurinn fullhlaðinn og hann stilltur á lægsta 
hitastig getur verið að hann sé stöðugt í gangi 
þannig að hrím leggst á bakhliðina að innan. 
Í þessu tilfelli verður að stilla hærra hitastig 
til að leyfa sjálfvirka afþíðingu og því minnkar 
orkunotkun.

Viðvörunarhljóð fyrir opna hurð
Ef hurð heimilistækisins er látin standa opin í 
tvær mínútur, þá gefur bjallan frá sér stöðugt 
hljóð þar til hurðinni er lokað. Slökktu á bjöllunni 
með því að loka hurðinni og ýta á takkann  
1  slökkt á viðvörun.
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Dagleg notkun
Frystingardagatal

3-6

1-2

10-12

3-4

10-12

3-6

10-12

3-6

10-12

3-6

 • Táknin sýna ýmsar gerðir frosinna matvæla.
 • Tölurnar sýna geymslutíma í mánuðum fyrir 

viðeigandi gerðir frystivöru. Það fer eftir 
gæðum matvörunnar og meðferð hennar 
fyrir frystingu hvort lengra eða styttra 
geymsluþolið sem gefið er upp gildir.

Frysta ferskan mat
 • Frystihólfið hentar til að frysta nýmeti og 

geyma fryst eða djúpfryst matvæli í langan 
tíma.

 • Hámarksmagn matvæla sem hægt 
er að frysta á 24 tímum er tilgreint á 
tegundarspjaldinu, merkingu sem staðsett 
er innan á heimilistækinu.

 • Frystingarferlið tekur 24 tíma: á þessu 
tímabili má ekki bæta við öðrum mat sem á 
að frysta.

Geymsla á frystum mat
 • Þegar heimilistækið er sett í gang í fyrsta 

sinn eða á ný eftir notkunarhlé í einhvern 
tíma, þá skal láta það vera í gangi í að 
lágmarki 2 klukkustundir á kælistillingu áður 
en matvælin eru sett í hólfið. 

 • Árangur af frystingu fer eftir hvort rétt er 
pakkað inn. Þegar pakkningu er lokað og 
hún loftþétt má ekki hleypa lofti eða raka 
inn eða út. Ef það gerist getur lykt og bragð 
af fæðunni borist um allankæliskápinn og 
frystur matur gæti þornað upp.

 • Athugasemd: Látið aldrei mat eða drykk í 
flöskum inn í frystihólfið.

 • Til að ná sem bestum árangri skaltu skilja 
eftir nóg pláss í frystihólfinu til að loft geti 
streymt um umbúðirnar. Skiljið líka eftir 
nægilegt pláss fremst þannig að hurðin geti 
lokast vel.

 Viðvörun! Ef affrysting verður fyrir slysni, 
til dæmis vegna rafmagnsleysis, ef slökkt 
hefur verið á rafmagninu lengur en gildið 
sem sýnt er í töflunni um tæknilega 
eiginleika undir „hækkunartíma“, verður 
að neyta afþiðna matarins fljótt eða elda 
strax, kæla og síðan frysta aftur.

Afþíðing
Hægt er að þíða djúpfrysta fæðu í kæliskápnum 
eða við herbergishita áður en hún er notuð en 
það fer eftir því hve mikill tími er til stefnu. 

Það er jafnvel hægt að elda litla bita þótt þeir 
komi beint úr frystinum, en þá tekur það lengri 
tíma. 

Geymsla matvæla í kælihólfinu
 • Breiddu yfir eða pakkaðu inn matnum, 

sérstaklega ef hann er bragðsterkur.
 • Staðsettu matinn þannig að loft geti leikið 

óhindrað um hann.
 • Til að ná sem bestum árangri skaltu skilja 

nóg pláss eftir í kælihólfinu til að loft geti 
streymt um umbúðirnar. Skiljið líka eftir 
nægilegt pláss fremst þannig að hurðin geti 
lokast vel.

Hólf með lágu hitastigi
 • Skúffan er hentug til að geyma ferskan mat 

eins og fisk, kjöt, sjávarfang, því hitastigið er 
lægra hér en í hinum kælihólfunum.

 • Lághitahólfið er búið gróp. Þú getur dregið 
það út úr tækinu.

 Varúð! Áður en lághitahólfið er sett í 
eða tekið úr heimilistækinu skaltu draga 
grænmetisskúffuna og glerhlífina út. 
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Hurðarsvalir staðsettar

Mynd aðeins til viðmiðunar

 • Hægt er að staðsetja hurðarhillur í 
mismunandi hæð svo að geyma megi 
matvælapakkningar af mismunandi 
stærðum.

 • Fjarlægðu hurðasvalir varlega af hurðinni 
og settu þær síðan aftur eins og þú vilt hafa 
þær.

Færanlegar hillur

Mynd aðeins til viðmiðunar

 • Í hliðum kæliskápsins eru margar höldur, 
þannig að hægt er að koma hillunum, sem 
eru úr öryggisgleri, fyrir hvar sem óskað er.

Varúð! Ekki færa glerhilluna fyrir ofan 
grænmetisskúffuna, svo að rétt loftstreymi 
haldist í ísskápnum.

Grænmetisskúffa

Mynd aðeins til viðmiðunar

 • Skúffan hentar vel til að geyma ávexti og 
grænmeti.

 • Það má draga út skúffuna til hreinsunar.

Gaumljós fyrir hitamælir
Í samræmi við reglugerðir í sumum löndum 
verður að vera með sérstakt tæki (sjá mynd hér 
að neðan) sem komið er fyrir í neðri kælihólfi 
tækisins til að gefa til kynna kaldasta svæði þess. 

Ábendingar og ráð
Eðlileg ganghljóð
Eftirfarandi hljóð eru eðlileg þegar starfsemi á 
sér stað:
 • Lágvært gutl- og loftbóluhljóð frá spólunum 

þegar kæliefni er dælt.
 • Lágvært snúnings- og sláttuhljóð frá 

þjöppunni þegar kæliefni er dælt.
 • Skyndilegur hávaði eins og brak innan úr 

ísskápnum vegna hitaþenslu (náttúrulegt og 
hættulaust eðlisfræðifyrirbrigði).

Ábendingar um orkusparnað
 • Ekki opna dyrnar oft eða skilja eftir opnar 

lengur en þörf er á.
 • Ef umhverfishitastigið er hátt, hitastillirinn 

er stilltur á lágan hita og heimilistækið 
er fullhlaðið, getur verið að þjappan sé 
stöðugt í gangi, en það getur valdið því að 
hrím eða ís hleðst utan á eiminn. Ef það 
gerist skal stilla valskífuna á hærri hita til að 
leyfa sjálfvirka afþíðingu en í því felst líka 
raforkusparnaður.
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Ábendingar um kælingu á ferskum 
matvælum
 • Ekki skal geyma heitan mat eða vökva sem 

uppgufun er af í kæliskápnum. 
 • Breiddu yfir eða pakkaðu inn matnum, 

sérstaklega ef hann er bragðsterkur.
 • Staðsettu matinn þannig að loft geti leikið 

um hann.

Ábendingar um kælingu
Gagnlegar ábendingar:
 • Kjöt (allar gerðir): Pakka inn í hentugar 

umbúðir og setja á glerhilluna fyrir ofan 
grænmetisskúffuna. Kjöt skal ekki geyma 
lengur en 1-2 daga.

 • Eldaður matur, kaldir réttir: breiða yfir og 
setja í hillu.

 • Ávextir og grænmeti: hreinsa vandlega 
og setja í sérstaka skúffu. Banana, 
kartöflur, lauk og hvítlauk má ekki geyma í 
kæliskápnum án umbúða.

 • Smjör og ostur: setja í sérstakar loftþéttar 
umbúðir eða pakka inn í álpappír eða 
pólýþen-poka til að útiloka eins mikið loft og 
hægt er.

 • Flöskur: loka með loki og setja í flöskuhilluna 
í hurðinni, eða (ef til staðar) í flöskurekkann.

Varúðarreglur við notkun 
 • Því meiri mat sem er settur inn eða því 

meira og lengur sem hurðin er opin, því 
meiri rafmagn notar ísskápurinn, sem leiðir 
jafnvel til bilunar.

 • Setjið aftur í samband með rúmlega tíu 
mínútna millibili.

 • Ekki geyma flöskudrykki í frystihólfinu til 
þess að koma í veg fyrir að þeir brotni og 
skemmi kæliskápinn.

 • Opnið kæliskápinn sem minnst þegar 
rafmagnslaust er.

 • Við afþíðingu skal aldrei nota neitt hvasst 
né málmhluti til að fjarlægja hrím eða ís af 
kælivefjum því það getur skemmt þær.

 • Ekki snerta matvæli eða ílát í frysti með 
votum höndum því ella geta þær frosið 
fastar við og valdið kali.

Ábendingar varðandi frystingu
Hér eru nokkrar ábendingar til að hjálpa við að 
ná sem bestum árangri við frystingu:
 • Á merkispjaldi er gefið upp hámarksmagn 

matvæla sem hægt er að frysta á einum 
sólarhring.

 • Frystingin tekur einn sólarhring. Ekki skal 
bæta við matvælum sem þarf að frysta á 
meðan.

 • Aðeins skal frysta fersk gæðamatvæli sem 
eru vel hreinsuð.

 • Gangið frá matnum í litlum einingum til að 
hann frjósi fljótt og vel og til þess að síðar 
verði hægt að afþíða nákvæmlega það 
magn sem þarf að nota.

 • Pakkið matnum inn í álpappír eða pólýetýlen 
og tryggið að pakkningar séu loftþéttar.

 • Ekki skal láta fersk, ófrosin matvæli snerta 
mat sem þegar er frosinn til að komast hjá 
að hitinn hækki í þeim síðarnefnda.

 • Magurt fæði geymist betur og lengur en 
feitt fæði. Salt dregur úr geymsluþoli fæðu.

 • Vatn frýs og ef þess er neytt strax eftir að 
það er tekið úr frystinum kann það að valda 
frostbruna á húð.

 • Ráðlegt er að merkja frystidagsetninguna 
á hverri pakkningu sem sett er í frysti 
til þess að hægt sé að fylgjast með 
geymslutímanum.

Ráð varðandi geymslu á frystum matvælum
Til þess að þetta heimilistæki starfi sem best 
skal:

 • Ganga úr skugga um að fryst matvæli sem 
keypt eru út úr búð hafi verið geymd við rétt 
skilyrði hjá smásöluaðila.

 • Tryggið að frystivara sé flutt úr búðinni og í 
frystinn á sem skemmstum tíma.

 • Ekki opna dyrnar oft eða skilja eftir opnar 
lengur en þörf er á.

 • Eftir afþiðnun skemmist matur fljótt og ekki 
er hægt að frysta hann aftur.

 • Ekki geyma matvöru lengur en framleiðandi 
vörunnar mælir með.
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Umhirða og þrif

Viðvörun! Sjá kafla um öryggismál.

Almenn viðvörun
Varúð! Takið heimilistækið úr sambandi 
áður en viðhald er framkvæmt á því.
Kælieiningin í heimilistækinu inniheldur 
vetniskolefni; þess vegna þarf að kalla 
til viðurkenndan tæknimann til að 
framkvæma viðhald og endurhleðslu.
Fylgihlutir og íhlutar heimilistækisins er 
ekki hægt að setja í uppþvottavél.

Hreinsun að innan
Áður en heimilistækið er notað í fyrsta sinn skal 
þvo innra rýmið og alla fylgihluti inni í því með 
volgu vatni og hlutlausri sápu til að fjarlægja 
lyktina sem fylgir nýjum heimilistækjum og 
þurrka síðan vandlega.

Varúð! Ekki má nota hreinsiefni eins 
og slípandi duft því að það skemmir 
yfirborðsáferðina.

Kveikt á upphafsorku

Varúð! Áður en skápnum er stungið í 
samband og kveikt á í fyrsta sinn skal láta 
hann standa uppréttan í a.m.k. 4 klst. Þetta 
tryggir að olían hefur nægjanlegan tíma 
til að fara aftur í þjöppuna. Að öðru leyti 
getur þjappan eða rafmagnsíhlutir orðið 
fyrir skemmdum.

Reglubundin hreinsun

Varúð! Ekki toga í, færa eða skemma rör 
og/eða kapla innan í skápnum.

Varúð! Ekki skemma kælikerfið

Varúð! Þegar skápurinn er fluttur skal lyfta 
honum með brúninni að framan til þess að 
forðast að rispa gólfið.

Hreinsa þarf búnaðinn reglulega:
1. Hreinsið að innan og fylgihluti með volgu 

vatni og hlutlausri sápu.
2. Kannið reglulega hurðaþéttingar og strjúkið 

af þeim öll óhreinindi.
3. Skolið og þurrkið vandlega.
4. Ef hægt er, skal hreinsa þéttinn og þjöppuna 

aftan á heimilistækinu með bursta. Sú 
aðgerð bætir afköst heimilistækisins og 
sparar rafmagn.

Hlé á notkun
Ef heimilistækið er ekki í notkun langtímum 
saman skal gera eftirfarandi ráðstafanir:
1. Takið ísskápinn úr sambandi.
2. Fjarlægið öll matvæli.
3. Afþíðið (ef þörf er á) og hreinsið ísskápinn 

og fylgihluti.
4. Hreinsið ísskápinn og alla fylgihluti.
5. Skiljið hurð/hurðar eftir opnar til að koma í

veg fyrir ógeðfellda lykt.

Varúð! Ef þú vilt hafa kveikt á 
heimilistækinu skaltu biðja einhvern um að 
athuga það öðru hvoru til að koma í veg 
fyrir að maturinn inni í því spillist vegna 
rafmagnsleysis.

Afþíðing kælihólfs
Hrím er sjálfkrafa fjarlægt úr 
uppgufunarbúnaðinum í kælihólfinu í hvert 
skipti sem vélarþjappan stöðvast við venjulega 
notkun. Afrennslisvatnið tæmist út um trogið í 
sérstakt ílát aftan á tækinu, yfir mótorþjöppuna, 
þar sem það gufar upp.
Það er mikilvægt að hreinsa reglulega gat 
afrennslisvatnsins á innanverðri bakhlið 
kæliskápsins til að koma í veg fyrir að vatnið 
leki út fyrir og ofan í matinn sem er inn í 
heimilistækinu.

Afþíðing frystihólfs
Frystihólfið er með sjálfvirka afþíðingu.
Vegna árstíðabreytinga getur myndast þykkt 
lag af hrími. Fylgdu eftirfarandi til að afþíða 
handvirkt.
 • Taktu heimilistækið úr sambandi og skildu 

hurðina eftir opna á frystihólfinu.
 • Fjarlægðu allan mat, klakabox og hillu eða 

færðu það yfir í kælihólfið.
 • Hreinsið og þurrkið bráðið hrímið af með 

klút.
 • Tengið tækið við aflgjafa eftir afþíðingu.

Varúð! Ekki nota beitta hluti til að fjarlægja 
hrímið eða til þess að aðgreina frosinn 
mat, þetta gæti leitt til skemmda á 
frystihólfinu.
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Bilanaleit

 Viðvörun! Sjá kafla um öryggismál.

Hvað á að gera ef...

Vandamál Möguleg orsök Lausn

Heimilistækið virkar ekki.

Rafmagnsklóin er ekki almennilega í 
sambandi.

Setjið rafmagnsklóna almennilega 
í samband.

Innstungan gefur engan straum.
Tengið annað raftæki við 
innstunguna. Hafið samband við 
viðurkenndan rafvirkja.

Heimilistækið er hávaðasamt. Heimilistækið fær ekki almennilegan 
stuðning.

Jafnið fætur heimilistækisins til 
þess að það standi stöðugt. Vísað 
í „Jafna fætur“, eða aðskildar 
samsetningarleiðbeiningar.

Hljóðviðvörun er á. Hurðin var skilin eftir opin. Lokið hurðinni. Vísað í 
„Viðvörunarhljóð fyrir opna hurð“.

Ljósið virkar ekki Peran er ónýt. Sjá kaflann „Skipta um ljósaperu“. 

Ekki hægt að stilla hitastig. Stýringarmáti (hraðkæling, hraðfrysting 
eða orlofsaðgerð) er virk.

Afvirkja stýringarmáta. Sjá kaflann 
„Meðferð“.

Þjappan er stöðugt í gangi.

Hitastilling er ekki rétt. Sjá kaflann „Meðferð“.

Margar matvörur voru settar inn á sama 
tíma.

Bíðið nokkrar klukkustundir og 
kannið þá aftur hitastigið.

Herbergishitastig er of hátt. Berið saman við loftslagsflokkinn á 
merkispjaldinu.

Matvæli sem látin voru í kæliskápinn 
voru of heit.

Leyfið matvælum að kólna að 
stofuhita áður en þau eru geymd.

Hurðin er ekki almennilega lokuð. Sjá kaflann „Að loka hurðinni“.

Hitastig inn í heimilistækinu er of 
lágt/ of hátt.

Hitastig er ekki rétt stillt Stillið á hærri/lægri hita.

Hurðin er ekki almennilega lokuð. Sjá kaflann „Að loka hurðinni“.

Matvæli eru of heit. Leyfið matvælum að kólna að 
stofuhita áður en þau eru geymd.

Margar matvörur voru settar inn á sama 
tíma.

Setjið inn færri matvæli á sama 
tíma.

Þykkt á hrím- eða íslagi er yfir 4-5 mm. Afþíðið heimilistækið.

Hurðin var opnuð of oft. Opnið hurðina aðeins þegar 
nauðsynlegt er.

Það er ekkert kalt loftstreymi í 
heimilistækinu.

Gakktu úr skugga um að það sé 
kalt loftstreymi í heimilistækinu.

Of mikið vatn þéttist á afturvegg 
kæliskápsins.

Hurðin var opnuð of oft. Opnið hurðina aðeins þegar 
nauðsynlegt er.

Hurðin er ekki rétt lokuð. Gakktu úr skugga um að hurðinni 
sé lokað til fulls.

Geymdum mat var ekki pakkað inn.
Pakkaðu mat í hentugar 
pakkningar áður en þú setur hann 
í heimilistækið.
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Vandamál Möguleg orsök Lausn

Vatn rennur inni í kæliskápnum.
Vatnsaffallið aftan á tækinu er stíflað. Hreinsaðu vatnsaffallið með vír.

Matvara hindrar að vatn renni í 
vatnssafnarann.

Gættu þess að engin matvara 
snerti bakplötuna.

Vatn rennur á gólfinu. 

Kæliskápurinn er ekki nógu vel lokaður.
Sjá „Að loka hurðinni“, eða sjá 
bilanaleitarorð hér að neðan 
(„Hurðin lokast ekki almennilega“).

Tækið hallar fram.

Hallið tækinu lítið eitt aftur á bak 
(einn fjórða úr tommu, lægri aftan 
til). Sjá samsetningarleiðbeiningar 
til að stilla hallann.

Söfnunarskálin er sprungin.
Hafið samband við viðurkenndan 
þjónustuaðila sem skráður er 
aftast í handbókinni. 

Drenið fyrir afþíðingarvatnið er stíflað. Hreinsaðu vatnsaffallið með vír.

Hurðarnar lokast ekki vandlega.

Hillurnar sitja ekki rétt.
Gangið úr skugga um að hillurnar 
sitji rétt. Vísað til „Færanlegar 
hillur“.

Hurðaþéttingar eru óhreinar. Hreinsið hurðaþéttingar.

Heimilistækið er ekki stöðugt.

Gætið þess að heimilistækin séu 
stöðug við uppsetningu. Vísað 
í „Jafna fætur“, eða aðskildar 
samsetningarleiðbeiningar

Bilanaviðvörun
Ef tækið bilar blikkar LED-ljós í stjórnborði og 
sýnir bilun og bjallan hringir. Ýttu á takkann  
1  slökkt á viðvörun til að slökkva á bjöllunni.

 •  og  blikka: Bilun í hitastigskynjara í
kælihólfinu

 •  og  blikka: Bilun í hitastigskynjara í
frystihólfinu

 •  og  blikka: Bilun í afþíðingarskynjara í
frystihólfinu

 •  og  blikka: Samskiptabilun
 •  og  blikka: Bilun í umhverfishitaskynjara

Ef heimilistækið þitt starfar enn ekki 
rétt eftir að þú hefur gert eftirfarandi 
athuganir skaltu hafa samband við 
viðurkenndan þjónustuaðila. Þú finnur 
listann aftast í þessari handbók.

Að loka hurðinni
1. Hreinsið hurðaþéttingar.
2. Stillið hurð ef þörf krefur. Vísað í aðskildar 

samsetningarleiðbeiningar.
3. Skiptið um gallaða hurðaþéttingu ef þörf er 

á. Hafið samband við eftirsöludeild.

Skipta um ljósaperu
Tækið er með ljósabúnað til að lýsa að innan.

Aðeins tilheyrandi þjónustu er heimilt að 
skipta um ljósabúnað. Hafðu samband við 
viðurkenndan þjónustuaðila þinn.
Fljótlegasta lausnin er alltaf að finna 
viðurkenndan þjónustuaðila á skrá aftast í 
handbókinni og hringja í viðeigandi númer.
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Tæknilegar upplýsingar

Vöruflokkur EN 62552:2020 EN 62552:2013

Vörutegund Kæliskápur - Frystir Kæliskápur - Frystir

Gerð uppsetningar Frísstandandi Frísstandandi

Mál vöru

Hæð 1874 mm 1874 mm

Breidd 595 mm 595 mm

Dýpt 630 mm 630 mm

Nettó rúmmál

Kæliskápur 219,0 L 219 L

Frystir 83,0 L 76 L

Afþíðingarkerfi

Kæliskápur sjálfvirkt sjálfvirkt

Frystir sjálfvirkt sjálfvirkt

Stjörnugjöf

hækkunartími 9 klst. 15 klst.

Frystigeta 3,89 kg/24 klst. 4,0 kg/24 klst.

Orkunotkun 232 kWh/y 226 kWh/y

Hávaðastig 41 dB, C 40 dB

Orkuflokkur E A++

Spenna 220 - 240 V 220 - 240 V

Tíðni 50 Hz 50 Hz

 Vörunúmerið og raðnúmerið er staðsett á 
merkiplötunni vinstra megin á tækinu.

Mynd aðeins til viðmiðunar

XXX.XXX.XX
Vörunúmer 
(8-talna kóði)

Raðnúmer (byrjar 
á SN, 22-talna kóði)
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Umhverfismálefni

Endurvinnið efni með tákninu . Settu 
umbúðirnar í viðeigandi gáma til að endurvinna 
þær. Hjálpaðu til við að vernda umhverfið 
og heilsu manna með því að endurvinna 

rafmagns- og rafeindatækjaúrgang. Ekki má 
farga raftækjum sem merkt eru með tákninu 

 ásamt heimilisúrgangi. Skila skal vörunni til 
endurvinnslufyrirtækis eða hafa samband við 
yfirvöld á staðnum.

IKEA ábyrgð
Hversu lengi gildir IKEA ábyrgðin?
Þessi ábyrgð er í gildi í 5 ár frá kaupdegi 
vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu 
sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef gert 
er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð 
framlengir það ekki ábyrgðartíma þess.

Hver sér um þjónustuna? 
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum 
eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta 
samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem 
orsakast af göllum í smíði þess eða efnivið 
frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. 
Þessi ábyrgð gildir aðeins til heimilisnota. 
Undantekningarnar eru taldar upp undir 
fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa 
ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin 
yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, t.d. 
viðgerðir, varahlutir, vinna og ferðalög, að því 
tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til 
að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa 
skilmála gilda viðmiðunarreglur  
ESB (Nr.99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi 
lands Varahlutirnir sem skipt er um verða eign 
IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða 
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort 
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst ná 
yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða 
samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera 
við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu 
eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það 
alfarið í þeirra höndum.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?
 • Eðlilegt slit.
 • Vísvitandi eða vanrækslutjón, tjón af 

völdum þess að notkunarleiðbeiningum 
var ekki fylgt , skemmdir vegna rangrar 
uppsetningar eða tengingu við ranga 
rafspennu, skemmdir sem stafa af efna- 
eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, 
tæringu eða vatni þar með talið, en ekki 
eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki 
í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum 
umhverfisaðstæðum.

 • Einnota vörur eins og rafhlöður og perur.
 • Óhagnýtir og skrauthlutir sem hafa ekki 

áhrif á eðlilega notkun á tækinu, þar á 
meðal alls konar rispur og mögulegur 
litamunur.

 • Tilfallandi tjón af völdum aðskotahluta eða 
efna og þrifa eða hreinsun á síum, fráveitum 
eða sápuskúffum.

 • Skemmdir á eftirfarandi hlutum: 
keramikgleri, fylgihlutir, leirtaus- og 
hnífaparakörfum, aðrennslis- og 
frárennslisrörum, þéttum, perum og 
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og 
hluti af hlífum. Nema hægt sé að sanna að 
slíkt tjón sé tilkomið vegna framleiðslugalla.

 • Tilfelli þegar tæknimaður skoðar 
heimilistækið og finnur engan galla.

 • Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar 
af skipuðum þjónustuaðila okkar og/
eða viðurkenndum þjónustuaðila sem 
er samningsbundinn samstarfsaðili eða 
upprunalegir varahlutir hafa ekki verið 
notaðir.

 • Viðgerðir af völdum gallaðrar uppsetningar 
eða sem er ekki í samræmi við tæknilýsingu.

 • Notkun heimilistækisins í umhverfi sem er 
ekki heimili, þ.e. í atvinnuskyni.

 • Skemmdir vegna flutnings. Ef viðskiptavinur 
flytur vöruna heim til sín eða á annað 
heimilisfang er IKEA ekki ábyrgt fyrir 
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hugsanlegum skemmdum sem verða við 
flutningana. Hins vegar ef IKEA afhendir 
vöruna á afhendingarheimilisfang 
viðskiptavinar þá nær þessi ábyrgð yfir 
skemmdir sem verða við flutningana.

 • Kostnaður við að setja upp IKEA 
heimilistækið í fyrsta sinn Hins vegar 
ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt 
samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða 
skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum 
þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða 
samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan 
setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina 
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með 
þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið 
er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin 
réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, 
í þeim tilgangi að aðlaga heimilistækið að 
tæknilegum öryggiskröfum annars ESB lands.

Hvernig lög landsins gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, 
sem samræmast eða ná út fyrir kröfurnar í 
viðkomandi landi. En þessir skilmálar takmarka 
á engan hátt réttindi neytandans sem lýst er í 
staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði
Fyrir tæki sem eru keypt í einu ESB landi og 
síðan flutt til annars ESB lands, er þjónustan 
sem veitt verður innan ramma eðlilegra 
ábyrgðarskilmála í nýja landinu. Skuldbinding til 
að framkvæma þjónustu í tengslum við ábyrgð 
er aðeins ef tækið uppfyllir og er sett upp í 
samræmi við:

 • tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafa 
er gerð;

 • samsetningarleiðbeiningar og 
öryggisupplýsingar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta fyrir IKEA-
heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við 
eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. leggja fram þjónustubeiðni samkvæmt 

þessari ábyrgð;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja 

IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-
eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki 
nánari leiðbeiningar í tengslum við:

 • uppsetningu á IKEA- eldhúsi í heild sinni;
 • tengingu við rafmagn (ef kló og snúra 

fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða 
gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili 
þarf að sjá um slíkar tengingar.

3. óska eftir nánari útskýringu á efni 
notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu 
IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best 
skaltu lesa samsetningarleiðbeiningarnar og/
eða notendahandbókarhluta þessa bæklings 
vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Hvernig á að ná í okkur ef þú þarft á þjónustu 
okkar að halda 

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

 Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu 
mælum við með því að þú notir eingöngu 
símanúmerin sem gefin eru upp aftast í 
þessari handbók. Notaðu alltaf númerin 
sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir 
það tiltekna heimilistæki sem þú þarft 
aðstoð með. Áður en þú hringir í okkur 
skaltu vera viss um að hafa við höndina 
IKEA vörunúmerið (8 talna kóði) og 
raðnúmerið (22 talna kóða sem finna má á 
merkiplötunni)fyrir heimilistækið sem þú 
þarft aðstoð okkar við.

  GEYMIÐ SÖLUKVITTUNINA!! Hún er þín 
staðfesting á kaupunum og skilyrði þess 
að ábyrgðin gildi. Athugið að kvittunin 
sýnir einnig IKEA-vöruheiti og -vörunúmer 
(8 tölustafa kóði) á hverju heimilistæki sem 
keypt hefur verið.

Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki 
tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins 
skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA 
verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana 
sem fylgja heimilistækinu áður að haft er 
samband við okkur.



Country Phone Number Call Fee Opening Time (Mon-Fri)

Deutschland 08007242420 Kostenlos 8am - 5pm

France 0805543333 Gratuit 8.30 am – 7.00 pm (lun-ven)
8.30 am – 1.00 pm (sam)

United Kingdom 08009175827 free 9am till 5pm

Italia 800130373 Gratuito 9am-6pm

España 900822398 Gratis 9am-6pm

Ελλάδα 0080044146128 Χωρίς χρέωση 9am-6pm

Nederland

0900 - 235 4532 
(0900-BEL IKEA) 

0031 - 50 316 8772 
(internationaal)

Gratis Ma-Vr 8-20, Za 9-20

Sverige 0775700500 Kostnadsfritt mån-fre 8.30 - 20.00 
lör-sön 9.30 - 18.00

Schweiz

0800110344

Kostenlos 8am - 5pm

Suisse Gratuit 8am - 5pm

Svizzera Gratuito 8am - 5pm

Österreich 800070613 Kostenlos 9am-5pm

België
080080159

Gratis 9am-5pm

Belgique Gratuit 9am-5pm

Danmark 70 15 09 09 Gratis man. - fre. 09.00 - 20.00 
lør. - søn. 09.00 - 18.00

Norge 80031407 Gratis 9.00 am – 4.00 pm

Polska 800012088 Bezpłatne 9am-5pm

Portugal 800210151 Gratuita 9am-6pm

Česká republika 800050717 Zdarma 9am-5pm

Suomi 0800302588 Maksuton 9.00 am – 4.00 pm

Magyarország 0680984517 Ingyenes 9am-5pm

Türkiye 4449774 Ücretsiz 8.00 am – 17.30 pm

Россия 88005510448 Бесплатно 9am-6pm

България IKEA.com Безплатно

Gran Canaria IKEA.com Gratis

Bosna i Hercegovina IKEA.com Besplatno

Ísland IKEA.com Ókeypis

România IKEA.com Gratuit

Hrvatska IKEA.com Ne naplaćuje se

Slovenija IKEA.com Brezplačno

Slovensko IKEA.com Bezplatne

Tenerife IKEA.com Gratis
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