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Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

 Om sikkerhed

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert, og anvendelsen forårsager
skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med
apparatet til eventuel fremtidig brug.

Sikkerhed for børn og sårbare personer
• Apparatet må kun 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 farer,
det indebærer. Børn under 8 år og personer med
omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand
af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

• Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.

• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.

• ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på
apparatet, mens det er i brug, eller når det køler af.
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• Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
• Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på

produktet uden opsyn.

Generel sikkerhed
• Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer.
• Dette apparat er beregnet til indendørs husholdningsbrug.
• Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed &

breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende
indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger
(gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.

• ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.

• Apparatet må ikke betjenes med en ekstern timer eller en
særskilt fjernbetjening.

• ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med
fedt eller olie kan være farligt og kan resultere i brand.

• Brug aldrig vand til at slukke madlavningsbranden. Sluk for
apparatet, og dæk flammer med f.eks. et brandtæppe eller
et låg.

• FORSIGTIG: Tilberedningen skal overvåges. En kortvarig
tilberedning skal overvåges kontinuerligt.

• ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
overfladerne på kogepladen.

• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på overfladen af kogepladen, da den kan blive
meget varm.

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

• Kobl apparatet fra lysnettet, før der udføres vedligeholdelse.
• Brug ikke damprenser til at rengøre apparatet.
• Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af

sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det
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autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.

• Hvis apparatet er tilsluttet til strømforsyningen direkte,
kræves der en flerpolet afbryder med en kontaktafstand.
Der skal garanteres fuld afbrydelse i henhold til
betingelserne, der er angivet for overspændingskategori III.
Jordledningen er undtaget fra disse.

• Når strømledningen føres, skal det sikres, at kablet ikke
kommer i direkte kontakt (f.eks. ved at bruge
isoleringsmuffer) med dele, der kan nå temperaturer på
mere end 50 °C over stuetemperatur.

• ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.

Sikkerhedsanvisninger

Installation

ADVARSEL! Apparatet skal
installeres af den autoriserede
installatør.

Følg monteringsvejledningen, der
følger med apparatet.

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

beskadiget apparat.
• Mindsteafstanden til andre apparater og

enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter

apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.

• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.

• Montér ikke apparatet ved siden af en dør
eller under et vindue. Dette for at undgå,
at der falder varmt kogegrej ned fra
apparatet, når døren eller vinduet åbnes.

• Sørg for, at pladsen under kogesektionen
er tilstrækkelig til luftcirkulation.

• Apparatets bund kan blive varm. Hvis
apparatet er installeret over skufferne,
skal du sørge for at installere et ikke-
brændbart separationspanel under
apparaterne for at forhindre adgang til
bunden.

El-forbindelse

ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.

• Alle eltilslutninger skal udføres af den
autoriserede installatør.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
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• Inden hårde hvidevarer serviceres, skal du
sørge for, at de er koblet fra
strømforsyningen.

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

• Sørg for, at hvidevaren er installeret
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.

• Brug den korrekte netledning.
• Netledningerne må ikke være viklet

sammen.
• Sørg for, at der er installeret en

stødbeskyttelse.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis

relevant) ikke får kontakt med det varme
apparat eller varmt kogegrej, når du
tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter.

• Brug ikke multistikadaptere og
forlængerledninger.

• Sørg for ikke at beskadige netstikket (hvis
relevant) eller strømkablet. Kontakt vores
autoriserede servicecenter eller en
elektriker, hvis en beskadiget ledning skal
udskiftes.

• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.

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

• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.

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

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

• Den elektriske installation skal have en
gruppeafbryder, som lader dig afbryde
apparatet fra nettet på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.

Tilslutning, gas

ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion

• Alle gastilslutninger skal udføres af den
autoriserede installatør.

• Inden installationen skal det sikres, at de
lokale forsyningsforhold (gassens art og
gastrykket) og apparatets justering er
forenelige.

• Sørg for, at der er luftcirkulation omkring
apparatet.

• Oplysningerne om gastilførslen findes på
typeskiltet.

• Apparatet er ikke tilsluttet til en
anordning med aftræk til det fri. Sørg for
at tilslutte apparatet i henhold til
gældende installationsbestemmelser.
Følg kravene til passende ventilation.

Brug

ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger og
elektrisk stød.

Forsigtig! Brugen af et
gasapparat til madlavning
resulterer i produktion af varme,
fugt og forbrændingsprodukter i
det rum, hvor det er installeret.
Sørg for, at køkkenet er godt
ventileret, især når apparatet er i
brug.
Langvarig intensiv brug af
apparatet kan kræve yderligere
ventilation, f.eks. øget mekanisk
ventilation, hvor dette er til stede,
yderligere ventilation for sikkert
at fjerne
forbrændingsprodukterne til
udendørs luft, samtidig med at
rummets luft udskiftes med
yderligere ventilation. Rådfør dig
med en kvalificeret person inden
montering af den ekstra
ventilation.

• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
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• Fjern al emballage, mærkning og
beskyttelsesfilm (hvis relevant) inden
første brug.

• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
blokerede.

• Lad ikke apparatet være uden opsyn
under drift.

• Sæt kogesektionen til "slukket" hver gang
efter brug.

• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive meget varme.

• Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.

• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
frasætningsplads.

• Når du anbringer mad i varm olie, kan det
sprøjte.

ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion

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

• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage selvantændelse.

• Brugt olie, der kan indeholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere
temperatur end olie, der bruges første
gang.

• Læg ikke brændbare produkter eller
genstande, der er våde med brændbare
produkter i nærheden af eller på
apparatet.

ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.

• Stil ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.

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

kogegrej ned på kogepladen. Dens
overflade kan blive beskadiget.

• Lad aldrig en brænder være tændt med
tomt kogegrej eller uden kogegrej.

• Læg ikke alufolie på apparatet.
• Brug kun stabilt kogegrej med korrekt

form og diameter, der er større end
brændernes størrelse.

• Sørg for, at kogegrejet er anbragt midt på
brænderne.

• Brug ikke stort kogegrej, der overlapper
apparatets kanter. Det kan skade
køkkenbordets overflade.

• Sørg for, at flammen ikke går ud, når du
hurtigt drejer knappen fra maksimum til
minimum position.

• Brug kun det tilbehør, der følger med
kogepladen.

• Installér ikke en flammespreder på
brænderen.

• Lad ikke syreholdige væsker f.eks. eddike,
citronsaft eller afkalkningsmidler komme
i berøring med kogesektionen. Det kan
give matte pletter.

• Farveændring af emaljen eller rustfrit stål
forringer ikke apparatets ydeevne.

Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL! Fjern ikke knapperne
eller tætningerne fra
betjeningspanelet. Vand kan
trænge ind i apparatet og
forårsage skader.

• Rengør apparatet jævnligt for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.

• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.

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

• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.

• Brænderne må ikke lægges i
opvaskemaskinen.

Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter

for at få repareret apparatet. Brug kun
originale reservedele.

Bortskaffelse

ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
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• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan produktet
bortskaffes korrekt.

• Tag stikket ud af kontakten.

• Klip netledningen af tæt ved apparatet og
bortskaf den.

• Flade de udvendige gasrør ud.

Installation

ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.

Generelle oplysninger

Forsigtig! Information kun til
autoriseret installatør.

ADVARSEL! Brug kun dele, som
leveres sammen med produktet.
Brug kun originale reservedele.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar
for eventuelle skader på personer, dyr eller
ting, der skyldes manglende overholdelse af
følgende krav.

Forsigtig! Under installationen
skal du se
monteringsanvisningerne.

ADVARSEL! Installationen skal
overholde de love, bestemmelser,
retningslinjer og standarder,
sikkerhedsbestemmelser, korrekt
bortskaffelse og genanvendelse,
der gælder i forbrugslandet.

Afhængigt af
monteringsanvisningerne skal
minimumafstandene mellem
apparatet og andre enheder
overholdes.

Beskyt snitfladerne i bordpladen mod fugt
med en passende fugemasse, der medfølger
i produktet i den ekstra pose. Forsegl
apparatet til bordpladen uden revner. Brug
ikke silikonefuge mellem apparat og
bordplade. Installer ikke apparatet ved siden
af dørene eller under et vindue. Ellers kan
det varme kogegrej falde af gryderistene.
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min. 
18 mm

min. 
28 mm

max.
R 5 mm

480±1
mm

560±1
mm

510 mm594 mm

55 mm

min. 

650 mm

min. 28 mm

min. 100 mm

Læs Monteringsvejledningen for yderligere
oplysninger om installationen.

Produktbeskrivelse

Oversigt over kogesektionen

9

5

8

7

6

2 3 4

1

1 Multibrænder

2 Mellemstor brænder

3 Mellemstor brænder

4 Hjælpebrænder

5 Aftagelig gryderiste

6 Hjælpebrænder, betjeningsknap

7 Betjeningsknap, mellemstor brænder

8 Betjeningsknap, mellemstor brænder

9 Betjeningsknap, multibrænder

Brænder, betjeningsknap
Kogesektionens kontrolknapper er placeret
på den højre side af kogesektionen.
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Symbol Beskrivelse
sluk-position

der er maksimal gastilfør‐
sel/tændingsindstilling

Symbol Beskrivelse
der er minimum gastilfør‐
sel

viser brænderens position

Daglig brug

ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.

Tænde brænderen

Tænd altid brænderen, før du
sætter kogegrej over.

Sådan tændes brænderen:

1. Tryk på kontrolknappen, og drej den
mod uret til maksimumpositionen
markeret med .

2. Hold kontrolknappen trykket nede i ca. 5
sek. Som et resultat varmes
termosikringen op, og
sikkerhedsanordningen slukkes. Hvis du
ikke trykker på knappen, afbrydes
gasforsyningen.

3. Når du tænder flammen, kan du justere
den.

Hvis brænderen ikke tændes efter
få forsøg, skal du se efter, at
brænderringen og dens dæksel
sidder rigtigt.

1

2

3

4

5

1 Brænderdæksel

2 Brænderring

3 Dyse

4 Termosikring

5 Gnisttænder

ADVARSEL! Hold ikke knappen
nede i mere end 15 sekunder. Hvis
brænderen ikke er tændt efter 15
sekunder: Slip knappen, sæt den
på sluk, og vent mindst 1 minut,
før du prøver at tænde igen.

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

ADVARSEL! Vær forsigtig, når du
bruger åben ild i køkkenmiljøet.
Producenten fralægger sig
ethvert ansvar for uforsigtig
omgang med ild.

Hvis blusset skulle gå ud, sættes
knappen i sluk-stilling. Vent
mindst 1 minut, før du prøver at
tænde igen.

Når du tænder for nettet efter
installation eller en
strømafbrydelse, aktiveres
gnistgeneratoren automatisk.
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Kogesektionen er forsynet med
de progressive ventiler. De giver
en mere præcis flammeindstilling.

Sådan slukkes brænderen
Sluk for brænderen ved at dreje knappen
med uret hen på symbolet .

ADVARSEL! Husk at skrue ned for
flammen eller slukke for den før
du tager køkkengrejet af
brænderen.

Råd og tip

ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.

Kogegrejets diameter

Hold kogegrejet midt på
gryderistene.

Brug gryder og pander med
bunde, der passer til brænderens
størrelse.

Brænder
Minimum dia‐
meter på ko‐

gegrej

Maks. diame‐
ter på gryder

og pander
Multibræn‐

der 180 260

Brænder
Minimum dia‐
meter på ko‐

gegrej

Maks. diame‐
ter på gryder

og pander
Lille 80 180

Bagest til
venstre

(Mellems‐
tor)

120 240

Bagest til
højre (Mel‐

lemstor)
120 240

Bunden af kogegrejet bør være så tyk og
plan som mulig.

Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.

Generelle oplysninger

ADVARSEL! Sluk for apparatet, og
lad det køle af inden rengøring.

ADVARSEL! Rengør ikke apparatet
med damprenser eller højtryk.

ADVARSEL! Brug ikke slibende
rengøringsmidler, syre eller
svampe af ståluld. De beskadiger
apparatet.

ADVARSEL! Kom ikke
brænderringen og -dækslet i
opvaskemaskinen. Risiko for
korrosion.

Eventuelle madrester fjernes ved at vaske
emaljedele, brænderdæksler og -ringe med
varmt sæbevand.

Fjern straks fedt- eller
sukkerpletter. Lad dem ikke stå
på kogesektionen under
tilberedningen.

Vask dele af rustfrit stål med vand, og tør
med en blød klud.
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Denne model er udstyret med en elektrisk
tænding. For at undgå problemer med
tænding bør du holde det keramiske "lys"
med elektrode rent.

Forsigtig! Rengør ikke
brænderkronen med slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande. Brænderkronen
kan forårsage misfarvning. Brug
kun en fugtig blød klud med
neutrale rengøringsmidler.

Gryderisten må ikke vaskes i
opvaskemaskine. Vask dem
manuelt, og tør efter med en blød
klud. Sørg for at sætte
gryderistene rigtigt på plads efter
rengøringen.

For at kontrollere tilstanden af
gasrøret og trykventlen bør du
kontakte serviceafdelingen.
Servicen er ikke gratis.

Sådan fjerner du gryderiste
Gryderistene kan tages af kogesektionen for
at gøre rengøringen lettere. Løft
gryderistene op, og hold dem i vandret
position og med den rigtige rækkefølge, som
vist på grafikken.

1

2

2

1

Fejlfinding

ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
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Hvis noget går galt...

Fejl Mulig årsag Løsning

Der kommer ingen gnist, når
der tændes for gassen.

Der er ikke nogen elektricitet. Se efter, at enheden er tilslut‐
tet, og at der er tændt for
strømmen.

Der er ikke nogen elektricitet. Kontroller sikringen på tav‐
len.

Brænderhoved og -dække er
anbragt forkert.

Kontrollér, om brænderhove‐
det og ringen er placeret kor‐
rekt.

Flammen går ud umiddelbart
efter tænding.

Termosikringen er ikke varm
nok.

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

Gasringen brænder ujævnt. Brænderen er tilstoppet af
madrester.

Kontrollér, at hoveddysen og
brænderringen ikke er bloke‐
ret med madrester.

Hvis der opstår en fejl: Forsøg først selv at
finde en løsning. Kontakt dit IKEA-callcenter,
hvis du ikke selv kan løse problemet. Der er
en komplet liste over IKEA-udpegede
kontakter i slutningen af denne vejledning.

Hvis apparatet anvendes forkert
eller bliver installeret af en anden
end en autoriseret tekniker, er
servicen ikke gratis, ikke engang i
garantiperioden.

Tekniske data

Kogesektionens mål

Bredde 594 mm

Dybde 510 mm

Indbygningshøjde 40 mm

Andre tekniske data
Apparatklasse: 3

Apparatkategori: III1e2H3B/P

Apparatets gasforsyning: Flydende gas
G30/31 (3B/P) 30/30 mbar

Apparatet er beregnet til brug med flydende
gas, men kan omstilles til andre gastyper,
som angivet i følgende tabel.

TOTAL EFFEKT
Gas original: G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 622g/t

Gasudskiftning: G20 (2H) 20 mbar = 8.7 kW
G150.1 (1e) 8 mbar = 9.3 kW
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TOTAL EFFEKT
Gastilslutning: R 1/2"

Brændertype Dysemærke Nominel ef‐
fekt kW

Nominelt for‐
brug g/t

Reduceret ef‐
fekt kW by-pass

G30/G31 30/30 mbar

Multibrænder 095 3.55 258 1.4 57

Mellemstor
brænder 71 2.0 145 0.6 35

Hjælpebræn‐
der (lille) 50 1.0 73 0.33 28

G150.1 8 mbar

Multibrænder 350x 3.8 - 1.4 57

Mellemstor
brænder 184x 2.2 - 0.6 35

Hjælpebræn‐
der (lille) 127 1.1 - 0.33 28

G20 20 mbar

Multibrænder 146 4.0 - 1.4 57

Mellemstor
brænder 92 1.85 - 0.6 35

Hjælpebræn‐
der (lille) 70 1.0 - 0.33 28

Typeskilt

00000000000000000

TYPE  H0000-0/0

S.N.:  00000000

G2X CXX mbar = XXkW

G3X CXX mbar = XXXg/h

Max Power = 6W

 220-240 V ~ 50-60 Hz

ZO
0476

21

MOD:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

000.000.00

MODEL
IKEA of Sweden AB
SE - 34381 Älmhult
PI-000000-0

2
1

2
2

21552

Made In Italy

© Inter IKEA Systems B.V. 2021

PNC.  000000000 00 

Ovenstående grafik repræsenterer
apparatets typeskilt, uden serienummer,
som genereres dynamisk under
produktionsprocessen. Typeskiltet sidder
under beklædningens overflade.

Kære kunde. Du bedes påsætte
klistermærket, som findes i plastikposen, der
er fastgjort til kogesektionens emballage.
Som et resultat kan
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eftersalgsserviceudbyderen identificere din
kogesektion helt præcist, hvis du har brug
for vores hjælp. Tak for din hjælp.

Tilslutning, el

ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.

Tilslutningskabel

Forsigtig! Information kun til
autoriseret installatør.

ADVARSEL!
Apparatet skal tilsluttes strøm m/
jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.

ADVARSEL!
Risiko for skader ved elektrisk
stød.

• Der er spænding på
nettilslutningsklemmen.

• Sørg for, at tilslutningsklemmen til
lysnettet er spændingsfri.

• Løse og upassende stik- og
kontaktforbindelser. Kan overophede
terminalen.

• Sørg for, at klemmeforbindelserne er
installeret korrekt.

• Fastgør kablet med trækaflastningen.
Kontroller inden tilslutning, at apparatets
mærkespænding (fremgår af typeskiltet)
svarer til boligens forsyningsstrøm.
Kontrollér også apparatets nominelle
belastning, og sørg for, at ledningen er af en
velegnet størrelse i forhold til apparatets
nominelle belastning. Se kapitlet Tekniske
data.

Typeskiltet sidder under beklædningens
overflade.

Apparatet leveres med netkabel. Kablet skal
forsynes med et korrekt stik, svarende til den
maks. belastning, der fremgår af typeskiltet
Se kapitlet Tekniske data.

Stikket skal sættes i en passende stikkontakt.
Ved direkte tilslutning til lysnet skal der
mellem apparat og lysnet indskydes en
topolet afbryder med en min. brydeafstand
på 3 mm mellem kontakterne. Den dobbelte
pol skal være af en type svarende til den
angivne belastning, i overensstemmelse
med gældende regler.

Netkablet skal udlægges på sådan en måde,
at det intet sted kan blive 90°C varmt. Den
blå nulleder skal forbindes i klemmen
mærket "N". Den brune eller sorte faseleder,
monteret i klemmen mærket "L", skal altid
forbindes til fase på lysnettet.

Elektriske krav

Du kan kontrollere parametrene
af justeringsindstillingen for dette
apparat på mærkespændingen.
Se kapitlet Tekniske data.

Producenten fralægger sig
ethvert ansvar, hvis disse
sikkerhedsforanstaltninger ikke
er blevet fulgt.
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Kogesektionen er beregnet til at tilsluttes en
220-240 V 50-60 Hz AC strømforsyning.

Inden kogesektionen sluttes til lysnettet, skal
det kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på typeskiltet svarer til boligens
forsyningsstrøm. Typeskiltet sidder under
beklædningens overflade.

Kogesektionen leveres med fleksibel
treleder-netledning.

Når stikket er samlet, må der ikke være
strittende eller løse ledningstråde, og
ledningsklemmen skal være spændt godt
fast om ledningens isolering.

Udskiftning af netkabel

ADVARSEL! For at udskifte
netkablet skal teknikeren have et
specifikt udstyr.

I så fald må der kun bruges et kabel af typen
H03V2V2-F T90. Kablets tværsnit skal svare til
spændingen og driftstemperaturen. Den
gule og grønne jordleder 2  skal være ca. 2
cm længere end den brune eller sorte
faseleder 1 .

1

2

Tilslutning, gas

ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.

Forsigtig! Information kun til
autoriseret installatør.

Tilslutning til hovedrør

ADVARSEL! Apparatet tilsluttes
uden aftræk til det fri.

Inden du går videre med
installationen, skal det sikres, at
de lokale forsyningsforhold,
gassens art og gastrykket samt
apparatets justering er forenelige.

Installationen skal være i overensstemmelse
med de gældende lokale bestemmelser for .
Når kogesektionen sluttes til
gasforsyningsnettet eller flaskegas, skal
tilslutningen enten udføres med et stift
kobber- eller stålrør og med fittings eller
med en ubrudt, synligt monteret rustfri
stålslange, der opfylder lovens krav

Hvis der er et problem med røret,
bør du ikke selv reparere det.
Kontakt den lokale
eftersalgsserviceudbyder. Se
kapitlet Service.

Forbindelsen skal monteres korrekt og
fastgøres i kogesektionens tilslutningsstuds.
Ellers kan der lække gas fra tilslutningsrøret.

ADVARSEL! Når du afslutter
installationen, skal du kontrollere
forseglingen og rørfastgørelsen.
Brug sæbevand til at kontrollere
installationen. Brug ikke
flammen.

Omstilling til anden gastype

Du kan kontrollere parametrene
af justeringsindstillingen for dette
apparat på mærkespændingen.
Se kapitlet Tekniske data.
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Du kan bruge denne model med
flydende gas. Du kan dog omstille
den til brug med andre gasser,
med forsyning af de rette dyser.

Der er flere oplysninger om dyser under
kapitlet Tekniske specifikationer.

ADVARSEL! Omstilling eller
udskiftning må kun udføres af en
autoriseret tekniker.

Udskiftning af dyser:

1. Fjern gryderisten.
2. Fjern brænderring og -dæksel.
3. Skru dyserne ud med en topnøgle nr. 7,

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

4. Monter delene igen, i omvendt
rækkefølge.

Anbring mærket med relevant
information til ny gastype tæt på
forsyningsrøret, inden du
forsegler apparatet. Hvis
apparatet allerede er forseglet,
bør det klæbes i selve
brugsanvisningen efter afsnittet
Tekniske specifikationer, ud for
tegningen af typeskiltet.

Mærkaten ligger i den pakke, der
følger med apparatet.

Hvis tilførselsgastrykket er
forskelligt eller variabelt fra det
påkrævede, skal du installere en
passende trykventil, som ikke
leveres med produktet. Om
nødvendigt skal den bestilles
separat fra den lokale
eftersalgsserviceudbyder. Se
kapitlet Service. Trykventilen skal
monteres på gasrøret, i
overensstemmelse med kravene i
loven.

Typeskiltet sidder under beklædningens
overflade.

Justering af flammehøjde
Når du installerer kogesektionen, er det
nødvendigt at kontrollere indstillingen for
min. flammehøjde:

1. Drej gashanen op på maksimum, og
tænd.

2. Sæt gashanen på min. flammehøjde, og
drej betjeningsknappen fra minimum til
maksimum nogle gange. Hvis flammen
er ustabil eller slukker, gør du følgende.

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

4. Fjern betjeningsknappen og pakningen.

ADVARSEL! Pas på ikke at
beskadige pakningen. Brug
ikke et skarpt værktøj til at
fjerne den.

5. Drej justeringsskruen med en tynd
skruetrækker, til flammen er stabil og
ikke slukkes, når knappen drejes fra
minimum til maksimum eller omvendt
(se følgende billede).
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6. Gentag proceduren på alle brænderne.
7. Genmonter pakningen og knapperne.

ADVARSEL! Sørg for at placere
pakningen præcist i den
originale position.

Hvis pakningen er beskadiget,
skal den bestilles fra
eftersalgsserviceudbyderen.

Energieffektiv

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Identifikation af model  SKÅLAN 005.234.24

Type kogesektion  Indbygningskoge‐
sektion

Antal gasblus  4

Energieffektivitet pr. gasblus
(EE gas burner)

Bageste venstre - Mellemstort 67,1 %

Bageste højre - Mellemstort 67,1 %

Forreste venstre - Multibrænder 59,6 %

Forreste højre – Lille ikke relevant

Energieffektivitet for gaskogesekti‐
onen
(EE gas hob)

 64.6%

EN 30-2-1: Gaskogeapparater til husholdningsbrug - Del 2-1 : Fornuftig brug af energi -
Generelt

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

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke

apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.

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.

• 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,
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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 

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

usluge korisnika
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  

050-7111267 
(0900-BEL IKEA) 
+31 507111267 

(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 81 lit 8  dnalnni tskaT  00 53 27 22

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

Polska  
801 400 711 and 
+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    mpm/mvp3025006 030
Ma – To 8:00 -18:00 

Pe 9:00 -16:00

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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