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Með fyrirvara á breytingum.

 Öryggisupplýsingar

Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa
meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki
ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur
meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar
með tækinu til síðari notkunar.

Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
• Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn-

eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,
mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið
veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef
þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri
en 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar
fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu
eftirliti.

• Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér
ekki með.

• Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á
viðeigandi hátt.

• VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna
meðan á notkun stendur. Haltu börnum og gæludýrum fjarri
heimilistækinu þegar það er í notkun og þegar það kólnar.
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• Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera
virkjuð.

• Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á
heimilistækinu án eftirlits.

Almennt öryggi
• Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til matreiðslu.
• Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á

heimilum.
• Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum

hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum
sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en
almenn heimilisnotkun.

• VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna
meðan á notkun stendur. Auðsýna ætti aðgát til að forðast
að snerta hitaelementin.

• Notaðu ekki heimilistækið með utanáliggjandi tímastilli eða
aðskildu fjarstýringarkerfi.

• VIÐVÖRUN: Eldun án eftirlits með fitu eða olíu á
eldunarhellu getur verið hættuleg og leitt til eldsvoða.

• Aldrei skal nota vatn til að slökkva eld sem kemur upp við
eldun. Slökktu á tækinu og breiddu yfir logana, til dæmis
með eldteppi eða loki.

• VARÚÐ: Eldunarferlið verður að vera undir eftirliti. Stutt
eldunarferli verður stöðugt að vera undir eftirliti.

• VIÐVÖRUN: Hætta á eldsvoða: Geymið ekki hluti á
eldunaryfirborðinu.

• Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok skal ekki
leggja ofan á helluborðið því þeir geta orðið heitir.

• Ekki má nota heimilistækið fyrr en innbyggða virkið hefur
verið uppsett.

• Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki áður
en viðhaldsvinna fer fram.

ÍSLENSKA 5



• Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
• Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi,

viðurkennd þjónustumiðstöð eða álíka hæfur aðili að
endurnýja hana til að forðast hættu.

• Þegar heimilistækið er tengt beint við rafmagnsinntak þarf
fullpólaður einangrunarrofi með öryggisbili að vera til
staðar. Taktu úr sambandi í samræmi við þau skilyrði sem
fram koma í yfirspennuflokki III. Jarðtengingin á ekki við hér.

• Þegar þú leiðir rafstrenginn skaltu ganga úr skugga um að
kapallinn komist ekki í beina snertingu (til dæmis með
einangrunarhylkjum) við hluta sem geta náð hitastigi yfir
50°C yfir stofuhita.

• VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins helluborðshlífar sem hannaðar
eru af framleiðanda eldunartækisins eða framleiðandi
heimilistækisins bendir á í notkunarleiðbeiningunum sem
hentugar, eða helluborðshlífar sem innfelldar eru
íheimilistækið. Notkun óviðeigandi hlífa getur valdið slysum.

Öryggisleiðbeiningar

Uppsetning

AÐVÖRUN! Viðurkenndur
uppsetningaraðili verður að segja
heimilistækið upp.

Fylgdu leiðbeiningum um
samsetningu sem fylgja með
heimilistækinu.

• Fjarlægðu allar umbúðir.
• Ekki skal setja upp eða nota skemmt

heimilistæki.
• Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum

heimilistækjum og einingum.
• Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið

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

• Innsigla skal skorna fleti með þéttiefni til
að koma í veg fyrir að raki valdi þenslu.

• Verndaðu botn heimilistækisins gegn
gufu og raka.

• Ekki skal setja upp heimilistækið við
hliðina á hurð eða undir glugga. Það
kemur í veg fyrir að heit eldunarílát falli af
tækinu þegar dyrnar eða glugginn er
opnaður.

• Gakktu úr skugga um að rýmið undir
helluborðinu sé nægilegt fyrir hringrás
lofts.

• Botn heimilistækisins getur orðið heitur.
Ef heimilistækið er sett upp fyrir ofan
skúffur skaltu gæta þess að setja
óbrennanlegt aðgreiningarspjald undir
heimilistækið til að koma í veg fyrir
aðgang að botni þess.

Rafmagnstenging

AÐVÖRUN! Hætta á eldi og
raflosti.
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• Allar rafmagnstengingar skulu gerðar af
viðurkenndum uppsetningaraðila.

• Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
• Áður en einhver aðgerð er framkvæmd

skal ganga úr skugga um að heimilistækið
sé aftengt frá aflgjafanum.

• Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á
merkiplötunni séu samhæfar við
rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.

• Gættu þess að heimilistækið sé rétt
uppsett. Laus eða röng rafmagnssnúra
eða kló (ef við á) getur valdið því að
tengillinn verði of heitur.

• Notaðu rétta rafmagnssnúru.
• Ekki láta raflagnir flækjast hverja um aðra.
• Gakktu úr skugga um að búið sé að setja

upp vörn gegn raflosti.
• Notaðu álagsminnkandi klemmu á

snúruna.
• Gakktu úr skugga um að rafmagnssnúran

eða klóin (ef við á) snerti ekki heitt
heimilistækið eða heit eldunaráhöld
þegar þú tengir heimilistækið við
nærliggjandi innstungur.

• Notaðu ekki fjöltengi eða
framlengingarsnúrur.

• Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóin
(ef við á) og snúran verði ekki fyrir
skemmdum. Hafðu samband við
viðurkennda þjónustumiðstöð eða
rafvirkja til að skipta um skemmda
rafmagnssnúru.

• Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn
raflosti verður að vera fest þannig að ekki
sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra.

• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við
rafmagnsinnstunguna í lok
uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um
að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir
uppsetningu.

• Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki
tengja rafmagnsklóna.

• Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr
sambandi. Taktu alltaf um klóna.

• Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað:
Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi
með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni),
lekaliða og spólurofa.

• Rafmagnsuppsetningin verður að vera
með einangrunarbúnað sem gerir þér

kleift að rjúfa straum til heimilistækisins
frá innstungum við alla póla.
Einangrunarbúnaðurinn verður að vera
með tengjaop sem er að lágmarki 3 mm á
breidd.

Gastenging

AÐVÖRUN! Hætta á eldsvoða og
sprengingu

• Allar gastengingar skulu gerðar af
viðurkenndum uppsetningaraðila.

• Gakktu úr skugga um að dreifiskilyrði
staðarins (eðli gass og gasþrýstingur) og
stilling heimilistækisins séu samhæf áður
en uppsetning hefst.

• Gakktu úr skugga um að loftstreymi sé í
kringum heimilistækið.

• Upplýsingar um gasinntakið eru á
merkiplötunni.

• Þetta heimilistæki er ekki tengt við búnað
sem tæmir burt brennsluafurðir. Gættu
þess að tengja heimilistækið í samræmi
við núgildandi reglugerðir um
uppsetningu. Fylgdu kröfum um
viðunandi loftræstingu.

Notkun

AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum,
bruna og raflosti.
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VARÚÐ! Notkun á
gasheimilistækjum kann að leiða
til hita- og rakamyndunar og
brunaleifar í rýminu sem
heimilistækið er staðsett. Gakktu
úr skugga um að loftræsting í
eldhúsinu sé góð, sérstaklega
þegar tækið er í notkun.
Langvarandi og mikil notkun á
tækinu kann að leiða til þess að
nauðsynlegt er að auka við
loftræstingu, t.d. með því að bæta
við vélræna loftræstingu þar sem
hún er til staðar, aukna
loftræstingu til að ræsta út
brunaleifar (utandyra) samtímis á
meðan að veita einnig breytingar
á loftinu með aukinni
loftræstingu. Ráðfærðu þig við
fagmann fyrir uppsetningu á
aukinni loftræstingu.

• Breytið ekki forskrift tækisins.
• Fjarlægðu allar umbúðir, merkingar og

verndarfilmu (ef við á) áður en notkun
hefst.

• Gangið úr skugga um að loftræstiop séu
ekki stífluð.

• Látið heimilistækið ekki vera án eftirlits á
meðan það er í gangi.

• Setjið eldavélina á „off“ eftir hverja
notkun.

• Ekki setja hnífapör eða pottlok á
hellurnar. Þau geta orðið mjög heit.

• Notið ekki heimilistækið með blautar
hendur eða þegar það er í snertingu við
vatn.

• Notið ekki heimilistækið sem vinnusvæði
eða geymslusvæði.

• Heit olía getur skvest þegar þú setur mat í
hana.

AÐVÖRUN! Hætta á eldsvoða og
sprengingu

• Fita og olíur geta losað eldfimar gufur
þegar þær eru hitaðar. Haltu eldi eða
hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar
þú notar þær við matreiðslu.

• Gufur sem mjög heit olía losar geta valdið
fyrirvaralausum bruna.

• Notuð olía sem getur innihaldið
matarleifar getur valdið eldsvoða við
lægra hitastig en olía sem er notuð í
fyrsta skipti.

• Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta
með eldfimum efnum í, nálægt, eða á
heimilistækið.

AÐVÖRUN! Hætta á skemmdum á
heimilistækinu.

• Ekki geyma heit eldunarílát á
stjórnborðinu.

• Ekki láta eldunaráhöld sjóða þangað til að
þau þorna.

• Gættu þess að láta hluti eða eldunarílát
ekki detta á heimilistækið. Það getur
skemmt yfirborðið.

• Skildu brennara aldrei eftir í gangi með
tóm eldunaráhöld eða án eldunaráhalda.

• Ekki setja álpappír á heimilistækið.
• Notaðu einungis stöðug eldunarílát með

réttu lagi og ummáli sem er stærra en
ummál gashellunnar.

• Gakktu úr skugga um að eldunarílát séu
rétt staðsett á gashellunni.

• Notaðu ekki stór eldunaráhöld sem ná út
fyrir brúnir heimilistækisins. Það getur
valdið skemmdum á yfirborði
vinnuborðsins.

• Gakktu úr skugga um að ekki slokkni á
loganum þegar þú færir hnúðinn úr
hæstu í lægstu stillingu.

• Notaðu einungis aukahluti sem fylgja
heimilitækinu.

• Ekki logadreifara á gashelluna.
• Ekki láta súran vökva, t.d. edik,

sítrónusafa eða kalksteinshreinsi, snerta
helluborðið. Þetta kann að valda möttum
blettum.

• Aflitun á glerungnum eða ryðfríu stáli
hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu
heimilistækisins.

Umhirða og hreinsun

AÐVÖRUN! Fjarlægðu ekki
hnappa, hnúða eða þéttingar af
stjórnborðinu. Vatn kann að
komast inn í heimilistækið og
valda skemmdum.
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• Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að
yfirborðsefnin á því endist betur.

• Slökktu á heimilistækinu og láttu það
kólna fyrir hreinsun.

• Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að
hreinsa heimilistækið.

• Hreinsaðu tækið með rökum og mjúkum
klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni.
Notaðu ekki rispandi efni, stálull, leysiefni
eða málmhluti.

• Ekki skal hreinsa brennarana í
uppþvottavélinni.

Þjónusta
• Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð til að gera við

heimilistækið. Notaðu eingöngu
upprunalega varahluti.

Förgun

AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum
eða köfnun.

• Hafðu samband við viðeigandi yfirvöld
fyrir upplýsingar um hvernig farga skuli
heimilistækinu.

• Aftengdu tækið frá rafmagni.
• Klipptu rafmagnssnúruna af upp við

heimilistækið og fargaðu henni.
• Flettu út ytri gasleiðslur.

Innsetning

AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.

Almennar upplýsingar

VARÚÐ! Aðeins upplýsingar fyrir
viðurkenndan uppsetningaraðila.

AÐVÖRUN! Notaðu aðeins hluti
sem fylgja með vörunni. Notaðu
eingöngu upprunalega varahluti.

Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir neinum
meiðslum á fólki eða gæludýrum eða
eignatjóni sem hlýst af því að eftirfarandi
skilyrðum hefur ekki verið fylgt.

VARÚÐ! Meðan á uppsetningu
stendur verður þú að fara eftir
samsetningarleiðbeiningunum.

AÐVÖRUN! Uppsetningarferlið
þarf að vera í samræmi við lög,
samþykktir, tilskipanir og staðla,
reglur og reglugerðir um öryggi
rafmagns, rétta endurvinnslu í
samræmi við reglugerðir sem
gilda í notkunarlandinu.

Haltu lágmarksfjarlægð á milli
heimilistækisins og annarra
eininga, eftir því sem segir í
samsetningarleiðbeiningunum.

Verndaðu skurðfleti vinnuborðsins gegn
raka með þar til gerðu þéttiefni sem fylgir
með vörunni í viðbótarpoka. Þéttu alveg bilið
á milli heimilistækisins og vinnuborðsins.
Ekki nota sílíkonþéttiefni á milli
heimilistækisins og vinnuborðsins. Settu ekki
heimilistækið upp við hlið hurða og undir
gluggum. Annars kunna heit eldunaráhöld
að falla af pönnustatífunum.
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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

Til að fá frekari upplýsingar um uppsetningu
vísast til samsetningarleiðbeininganna.

Vörulýsing

Uppröðun eldunarhellna

9

5

8

7

6

2 3 4

1

1 Brennari með mörgum hausum

2 Hálfhraður brennari

3 Hálfhraður brennari

4 Varahella

5 Laus pönnustatíf

6 Stýrihnúður fyrir aukahellu

7 Stjórnhnúður fyrir hálfhraðan brennara

8 Stjórnhnúður fyrir hálfhraðan brennara

9 Stjórnhnúður fyri brennara með mörgum
hausum

Stýrihnúður fyrir gashellu
Stjórnhnúðar brennara eru hægra megin á
eldunarhellunni.
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Tákn Lýsing
slökkt-staða

það er hámarksgas‐
streymi / kveikjustilling

Tákn Lýsing
það er lágmarksgas‐
streymi

til að sýna staðsetningu
brennarans

Dagleg notkun

AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.

Kveikt á brennaranum

Alltaf kveikja á brennaranum áður
en pottum eða pönnum er komið
fyrir.

Til að kveikja á brennara:

1. Ýttu á stjórnhnúðinn og snúðu honum
rangsælis upp í hæstu stöðu sem er
merkt með .

2. Þegar kviknar stjórnhnúðnum inni í um
það bil 5 sek. Þá hitnar
snertispennuneminn og
öryggisbúnaðurinn slekkur á sér. Ef þú
ýtir ekki á hnúðinn verður truflun á
gasflæðinu.

3. Þegar þú kveikir á loganum getur þú
aðlagað hann.

Ef ekki kviknar á brennaranum
eftir nokkrar tilraunir skaltu
athuga hvort hausinn og hettan
séu í réttri stöðu.

1

2

3

4

5

1 Brennarahetta

2 Brennarahaus

3 Innsprautari

4 Snertispennunemi

5 Kveikjukerti

AÐVÖRUN! Ekki halda
stjórnhnúðnum niðri í meira en 15
sekúndur. Ef ekki kviknar á
brennaranum eftir 15 sekúndur
skal sleppa stjórnhnúðnum, snúa
honum yfir í slökkt-stöðu og bíða í
minnst 1 mínútu áður en reynt er
að kveikja á brennaranum aftur.

Ef það er ekkert rafmagn getur þú
kveikt á brennaranum án
rafmagnsbúnaðar. Í því tilfelli
skaltu leggja eldsloga að
brennaranum, ýta á viðeigandi
hnúð og snúa honum rangsælis í
hámarksgasstreymisstöðu.
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AÐVÖRUN! Vertu varkár þegar þú
notar opinn eld í
eldhúsumhverfinu.
Framleiðandinn hafnar allri
ábyrgð ef loginn er notaður á
rangan hátt.

Ef slokknar á brennararanum fyrir
slysni skal snúa stjórnhnúðnum
yfir í slökkt-stöðu og bíða í minnst
1 mínútu áður en reynt er að
kveikja á honum aftur.

Þegar þú kveikir á rafmagninu
eftir uppsetningu eða
rafmagnsleysi virkjast
neistakveikjan sjálfkrafa.

Eldunarhellan kemur með
stighækkandi lokum. Þeir gera
logastillingu nákvæmari.

Slökkt á brennaranum
Til að slökkva á loganum skaltu snúa
viðeigandi hnúð réttsælis að  tákninu.

AÐVÖRUN! Lækkaðu alltaf logann
eða slökktu á honum áður en þú
fjarlægir pönnurnar af
brennaranum.

Góð ráð

AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.

Þvermál eldunaráhalda

Hafðu eldunarbúnað á miðjum
stoðum gashellanna.

Notaðu potta og pönnur með
botna sem passa á gashelluna
sem notaður er.

Gashella

Lágmark‐
sþvermál
potta og

panna

Hámarksþver‐
mál potta og

panna

Margir
brennarar 180 260

Gashella

Lágmark‐
sþvermál
potta og

panna

Hámarksþver‐
mál potta og

panna

Auka 80 180

Aftan til
vinstri

(hálfhrað‐
ur)

120 240

Aftan til
hægri

(hálfhrað‐
ur)

120 240

Botninn á eldunarílátinu ætti að vera eins
þykkur og flatur og mögulegt er.

Umhirða og þrif

AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.

Almennar upplýsingar

AÐVÖRUN! Slökktu á
heimilistækinu og láttu það kólna
áður en þú hreinsar það.
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AÐVÖRUN! Hreinsaðu ekki
heimilistækið með
gufusprauturum eða
háþrýstihreinsibúnaði.

AÐVÖRUN! Notaðu ekki slípandi
hreinsiefni, stálull eða sýrur. Þau
skemma heimilistækið.

AÐVÖRUN! Ekki hreinsa
brennslulokið og krúnuna í
uppþvottavél. Hætta á tæringu.

Til að fjarlægja allar matarleifar skal þvo
glerjaðar einingar, hettur og hausa, með
volgu sápuvatni.

Fjarlægðu fitu- eða sykurbletti
tafarlaust. Ekki skilja þá eftir á
yfirborði eldavélarinnar á meðan
þú eldar.

Þvoðu einingar úr ryðfríu stáli með vatni og
þurrkaðu með mjúkum klúti.

Þessi gerð er búin rafmagnskveikju. Til að
forðast vandamál með kveikingu skaltu
halda keramík-„kertinu“ með rafskautinu
hreinu.

VARÚÐ! Ekki hreinsa
brennslukrúnuna með
svarfefnum, stálull, leysiefni eða
með málmburstum.
Brennslukrúnan gæti orðið
upplituð. Notaðu eingöngu rakan
mjúkan klút með hlutlausu
hreinsiefni.

Settu ekki pönnustatífin í
uppþvottavél. Þvoðu þau í
höndunum og þurrkaðu með
mjúkum klúti. Eftir hreinsun
skaltu gæta þess að pönnustatífin
séu rétt staðsett.

Til að athuga ástand
gasaðfærslurörs og þrýstijafnara
skaltu hafa samband við veitanda
eftirsöluþjónustu. Þjónustan er
ekki ókeypis.

Pönnustatífin fjarlægð
Svo auðveldara sé að hreinsa er hægt að
fjarlægja pönnustatífin af eldunarhellunni.
Lyftu pönnustatífunum upp, haltu þeim í
láréttri stöðu og í réttri röð eins og sýnt er á
myndinni.

1

2

2

1
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Bilanaleit

AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.

Hvað skal gera ef...

Vandamál Hugsanleg orsök Úrlausn

Enginn neisti þegar kveikt er í
gasinu.

Það er ekkert rafmagn. Athugaðu hvort einingin sé í
sambandi og að straumur sé
á rafmagnsinnstungunni.

Það er ekkert rafmagn. Athugaðu öryggisrofann í
rafmagnstöflu hússins.

Brennarahetta og -haus eru
ekki rétt sett á.

Athugaðu hvort brennarah‐
etta og -haus séu rétt sett á.

Loginn slokknar um leið og
hann kviknar.

Snertispennuneminn er ekki
nógu heitur.

Eftir að þú kveikir á loganum
skaltu halda hnúðnum inni í
um 5 sek.

Gashringurinn logar ójafnt. Brennarahausinn er stíflaður
af matarleifum.

Athugaðu hvort aðalinn‐
sprautarinn og brennarah‐
ausinn séu ekki stíflaðir af
matarleifum.

Ef villa kemur upp skaltu fyrst reyna að leysa
vandamálið sjálf(ur). Ef þú getur ekki leyst
vandamálið sjálf(ur) skaltu hafa samband við
símaþjónustu IKEA-verslunarinnar. Þú getur
fundir fullan lista yfir útnefnda tengiliði IKEA
í lok þessarar handbókar.

Ef heimilistækið er notað á
rangan hátt eða ekki sett upp af
viðurkenndum tæknimanni, er
þjónustan ekki ókeypis, jafnvel
meðan á ábyrgðartímabilinu
stendur.

Tæknigögn

Stærð eldunarhellu

Breidd 594 mm

Dýpt 510 mm

Hæð innbyggðrar 40 mm

Önnur tæknigögn
Flokkur heimilistækis: 3

Heimilistækjaflokkur: I3B/P (IS)

Gasstoðlagnir heimilistækis: -

ÍSLENSKA 14



HEILDARAFL
Upprunalegt gas: G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 622g/klst.

Gastenging: R 1/2"

Tegund gas‐
hellu

Innsprautun‐
armerki Nafnafl kW Nafnflæði g/

klst
Minnkað afl

kW hjástreymi

G30/G31 30/30 mbar

Margir brenn‐
arar 095 3.55 258 1.4 57

Hálfhraður
(miðlungs) 71 2.0 145 0.6 35

Auka (lítið) 50 1.0 73 0.33 28

Merkiplata

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 

Myndin hér að ofan sýnir merkiplötu
heimilistækisins, án raðnúmersins sem
verður til eftir þörfum við framleiðsluferlið.
Merkiplötunni er komið fyrir undir yfirborði
klæðningarinnar.

Kæri viðskiptavinur, vinsamlega límdu hér
límmiðann sem er að finna í plastpokanum

sem festur er við umbúðir eldunarhellunnar.
Þá getur veitandi eftirsöluþjónustu, ef þú
þarft aðstoð okkar, borið nákvæmlega
kennsl á eldunarhelluna þína. Þakka þér fyrir
hjálpina.
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Tenging við rafmagn

AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.

Tengisnúra

VARÚÐ! Aðeins upplýsingar fyrir
viðurkenndan uppsetningaraðila.

AÐVÖRUN!
Heimilistækið verður að vera
jarðtengt.

AÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum af rafstraumi.

• Það er spenna á rafmagnstenglinum.
• Gættu þess að ekki sé spenna á

rafmagnstenglinum.
• Lausar og óviðeigandi klær og innstungur

kunna að ofhita tengilinn.
• Gættu þess að klemmutengin séu rétt

uppsett.
• Festu snúruna með álagsminnkandi

klemmu.
Áður en þú tengir skaltu athuga að
málspenna heimilistækisins sem sýnd er á
merkiplötunni sé sú sama og
afhendingarspennan frá rafveitunni. Einnig
skal athuga rafmagnsmerkingar
heimilistækisins og gæta þess að vírinn sé af
réttri stærð fyrir rafmagnsmerkingu
heimilistækisins. Sjá kaflann um tæknilegar
upplýsingar.

Merkiplötunni er komið fyrir undir yfirborði
klæðningarinnar.

Heimilistækið er búið tengisnúru. Snúran
þarf að vera með rétta kló sem styður álagið
sem gefið er upp er á auðkennisplötunni. Sjá
kaflann um tæknilegar upplýsingar.

Klóna þarf að setja í viðeigandi innstungu. Ef
heimilistækið er tengt beint við rafkerfið þarf
að koma fyrir tveggja skauta rofa á milli
heimilistækisins og innstungunnar, með
minnst 3ja mm bili á milli rofasnertanna.
Tvöfalda skautið þarf að vera af gerð sem
hentar álaginu sem krafist er í samræmi við
gildandi reglur.

Tengisnúran þarf að vera lögð þannig að
enginn hluti hennar nái að hitna upp í 90°C.
Bláa hlutlausa snúran þarf að vera tengd við
tengiklemmuröðina sem er merkt með „N“.
Brúna eða svarta fasasnúran, sem fest er í
snertu í tengiklemmuröðinni sem er merkt
með „L“, verður alltaf að vera tengd við
fasann sem straumur er á.

Rafkerfiskröfur

Þú getur athugað færibreytur
aðlögunarstillingar fyrir þetta
heimilistæki á merkiplötunni. Sjá
kaflann um tæknilegar
upplýsingar.

Framleiðandinn firrir sig hvers
konar ábyrgð ef ekki er farið eftir
þessum öryggisaðgerðum.

Þessi eldunarhella er hönnuð til að tengjast
220-240 V 50-60 Hz riðstraums-
rafmagnsinntaki.

Áður en kveikt er á henni skal ganga úr
skugga um að spenna rafmagnsinntaksins
sé sú sama og gefin er upp á merkiplötu
hellunnar. Merkiplötunni er komið fyrir undir
yfirborði klæðningarinnar.

3ja víra sveigjanleg rafmagnsleiðsla fylgir
með eldunarhellunni.

Að tengingu lokinni mega engir skurðir eða
útafliggjandi vírar vera til staðar og festa
þarf leiðsluklemmuna tryggilega yfir ytra
slíðrið.

Endurnýjun tengisnúru

AÐVÖRUN! Til að endurnýja
tengisnúruna verður
tæknimaðurinn að vera með
sérstakan búnað.

Í þessu tilfelli verður að nota eingöngu
snúrutegund H03V2V2-F T90. Snúran þarf að
henta rafspennunni og vinnuhitastiginu. Guli
og græni jarðtengdi vírinn 2  verður að vera
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um það bil 2 cm lengri en brúni eða svarti
fasavírinn 1 .

1

2

Gastenging

AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.

VARÚÐ! Aðeins upplýsingar fyrir
viðurkenndan uppsetningaraðila.

Tenging við aðalrör

AÐVÖRUN! Þetta heimilistæki er
ekki tengt við sérstakan
tæmingarbúnað fyrir
brennsluvörur.

Gættu þess að dreifiskilyrði
staðarins (eðli gass og
gasþrýstingur) og stilling
heimilistækisins séu samhæf áður
en þú heldur áfram uppsetningu.

Uppsetningin verður að samræmast
núverandi staðarreglugerðum um og .

Tenging helluborðsins við gasleiðsluna eða
gashylkið þarf að vera gerð með sterkri
kopar- eða stálleiðslu með tengihlutum, eða
slöngu úr ryðfríu stáli með samfelldu
yfirborði í samræmi við reglugerðir á
staðnum.

Ef vandamál er með rörið skaltu
ekki gera við það sjálf/ur. Hafðu
samband við veitanda
eftirsöluþjónustu á staðnum. Sjá
kaflann Þjónustu.

Tengingin þarf að vera rétt sett upp og fest
inn í tengirör eldunarhellunar. Að öðrum
kosti kann gas að leka frá tengirörinu.

AÐVÖRUN! Þegar þú lýkur
uppsetningunni skaltu athuga
þéttingu og festingu rörsins. Til
að athuga uppsetningu skaltu
nota sápuvatn. Ekki nota logann.

Orkunýtni

Vöruupplýsingar í samræmi við ESB 66/2014

Auðkenning gerðar  SKÅLAN 005.234.24

Tegund helluborðs  Innbyggt helluborð

Fjöldi gasbrennara  4
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Orkunýtni á hvern gasbrennara
(EE gas burner)

Vinstri að aftan - hálfhröð 67.1%

Hægri að aftan - hálfhröð 67.1%

Vinstri að framan - margir hausar 59.6%

Hægri að framan - auka á ekki við

Orkunýtni fyrir gashelluborðið
(EE gas hob)

 64.6%

EN 30-2-1: Eldunartæki til heimilisnota sem brennir gasi - Hluti 2-1 : Skynsamleg notkun orku -
Almennt

Orkusparnaður
• Fyrir notkun skaltu ganga úr skugga um að brennararnir og pönnustuðningurinn sé sett

rétt saman.
• Notaðu eldunaráhöld með þvermál sem hentar stærð brennara.
• Settu pottinn á miðjan brennarann.
• Þegar þú hitar vatn skaltu aðeins nota það magn sem þú þarfnast.
• Ef mögulegt er skaltu alltaf setja lokin á eldunaráhöldin.
• Þegar vökvinn byrjar að sjóða skaltu lækka logann svo að vökvinn rétt malli.
• Ef mögulegt er skaltu nota hraðsuðupott. Sjá notandahandbók hans.

Umhverfismál

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til
verndar umhverfinu og heilsu manna og
dýra og endurvinnið rusl sem fylgir
raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið

ekki heimilistækjum sem merkt eru með
tákninu  í venjulegt heimilisrusl. Farið með
vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið
samband við sveitarfélagið.

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Ábyrgðin 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
tækisins,

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
efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá
IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru
taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær
þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan
ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af
viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,
varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að
heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við
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án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála
gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og
reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem
teknir eru úr þegar skipt er um íhluti 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 nær þessi ábyrgð ekki yfir?

• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna

vanrækslu, skemmdir vegna þess að
notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið
fylgt, skemmdir vegna rangrar
uppsetningar eða vegna þess að tengt er
við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa
af efnafræðilegum 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.

• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.

• Hluti sem hafa enga virkni eða eru
eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á
venjulega notkun tækisins, þar með
taldar rispur og hugsanlegan litamun.

• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.

• Skemmdir á eftirfarandi hlutum:
keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og
hnífaparakörfum, aðrennslis- og
frárennslisrörum, þéttum, perum og
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og
hlífapörtum. Nema sannanlegt sé
skemmdirnar séu tilkomnar vegna
framleiðslugalla.

• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar
heimilistækið og finnur engan galla.

• Viðgerðir ekki framkvæmdar af
þjónustuaðilum skipuðum af okkur
og/eða samþykktum þjónustuaðila sem
við eigum samning við eða notaðir hafa
verið varahlutir sem ekki eru
upprunalegir.

• Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar
sem var röng eða ekki í samræmi við
tæknilýsingu.

• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.

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

• Kostnað 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 landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir
skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt
réttindi neytenda sem lýst er í lögum
viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-
landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir
þessi þjónusta innan ramma þeirra
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ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við
heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er
eingöngu til staðar ef heimilistækið
samræmist og er sett upp í samræmi við:

• tæknikröfur landsins þar sem
ábyrgðarkrafan er gerð;

• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í
notendahandbókinni;

Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

Ekki hika við að hafa samband við
eftirsöluþjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær
yfir;

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;
• 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
tengingu.

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

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

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar

Á öftustu síðu þessarar handbók 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 fyrir. Áður en þú
hringir í okkur skaltu vera viss um
að hafa handtækt IKEA-
vörunúmerið (8 talna kóða) og
raðnúmerið (8 talna kóða sem
finna má á merkiplötunni) fyrir
heimilistækið sem þú þarft aðstoð
okkar við.

GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á
kaupunum og skilyrði þess að
ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEA-
vöruheiti og -númer (8 stafa
talnaruna) hvers heimilistækis
sem þú keyptir.

Þarftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu
heimilistækisins þíns skaltu hringja í
þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við
mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu
heimilistækinu áður en þú hefur samband
við okkur.
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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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