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Beschrijving van het product 

1 Onderste sproeiarm 
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Bedieningspaneel 
3 Uitgestelde start-toets 6 Functie-toetsen 
Indicatielampjes Beschrijving 

 Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt. 

 Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma 

werkt. 

 Multitab-indicatielampje. 
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1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de 

programmaduur en de verbruikswaarden veranderen. 
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en 

hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast. 
3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens despoelfase 

blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. 
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede wasresultaten in eenkorte tijd. 
5) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik 

voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. 
6) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan hetserviesgoed 

vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te 
gebruiken. 

Aanwijzingen voor testinstituten info.test@dishwasher-production.com 

Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar: 
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt. 

Opties 

Schakel de opties in of uit, voordat u Zorg er als één of meerdere opties een 
programma start. U kunt de opties worden ingesteld voor dat de bijbeho- 

niet inschakelen of uitschakelen als er een rende lampjes branden voordat het 
proprogramma bezig is. gramma start. 
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Multitabfunctie 

Activeer deze optie alleen als u alles-in-
1tabletten gebruikt. 
Deze optie stopt de stroom van glansmiddel 
en zout. De bijbehorende indicatielampje 
gaan uit. De programmaduur kan stijgen. 
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat 

te activeren. Zorg dat het apparaat in de 
instelmodus staat. Zie �‘HET 
PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'. 

2. Druk tegelijkertijd op de 
functietoetsen(D) en (E) en houd de 
functietoetsen ingedrukt, totdat het 
multitab-indicatielampje aan gaat. 

De optie blijft aan tot u het uitschakelt. 
•• Druk tegelijkertijd op de functietoetsen (D) 

en (E) en houd de functietoetsen 
ingedrukt, totdat het multitab-
indicatielampje uit gaat. 

Voer deze stappen uit als u stopt met het 

gebruik van alles-in-1 tabletten voordat u 

afwastabletten, spoelmiddel en vaatwaszout 

apart gaat gebruiken: 
1. Schakel de multitab-optie uit. 
2. Stel de waterontharder in op het hoogste 

niveau. 
3. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en 

hetglansmiddeldoseerbakje gevuld zijn. 
4. Start het kortste programma met 

eenspoelfase, zonder afwasmiddel en 
zonder vaat. 

5. Stel de waterontharder af op de 
waterhardheid in uw omgeving. 

6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. 

Geluidssignalen 

De geluidssignalen klinken onder de 
volgende omstandigheden: �• Het 
programma is voltooid. 
•• Het niveau van de waterontharder is 

elektronisch gewijzigd. 
•• Er een storing in het apparaat optreedt. 

 Fabrieksinstelling: aan. U kunt de 
geluidssignalen uitschakelen. 

De geluidssignalen uitschakelen 

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat 
te activeren. Zorg dat het apparaat in de 
instelmodus staat. Zie �‘HET 
PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'. 

2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) 
en (C) en houd deze toetsen ingedrukt 
totdat de indicatielampjes van 
functietoetsen (A), (B) en (C) gaan 
knipperen. 3. Druk op functietoets (C), 
•• De indicatielampjes van de 
functietoetsen (A) en (B) gaan uit. �• 
Het indicatielampje van functietoets (C) 
blijft knipperen. 
•• Wordt de instelling van de 

geluidssignalen op de display 
weergegeven. 

 Aan 

 Uit 

4. Druk op functietoets (C) om de instelling 
te wijzigen. 

5. Schakel het apparaat uit om te 
bevestigen. 

Voor het eerste gebruik 

1. Controleer of het ingestelde niveau van 
de waterontharder juist is voor de 
waterhardheid in uw omgeving. Als dat 
niet het geval is, dan stelt u de 
waterontharder in. Neem contact op met 
uw plaatselijke waterinstantie voor 

informatie over de hardheid van het 
water in uw omgeving. 

2. Vul het zoutreservoir. 
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje. 
4. Draai de waterkraan open. 
5. Er kunnen wasmiddelen in het 

apparaatachtergebleven zijn. Start een 
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programma om dit te verwijderen. 
Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de 
mandjes niet. 

 Activeer de multitabfunctie als u 
gecombineerde afwastabletten 
gebruikt. 

1) Fabrieksinstelling 
2) Gebruik geen zout op dit niveau. 

 U moet de waterontharder handmatig en 
elektronisch instellen. 

Handmatig instellen 

1 2 

 
1 of 2. 

Elektronische instelling 

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat 
te activeren. 

De waterontharder instellen 

 Waterhardheid  Waterontharder 

afstelling 
Duitse 

graden 
(°dH) 

Franse 
graden 
(°fH) 

mmol/l Clarkegraden Handmatig Elektronisch 

51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10 

43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9 

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 21) 8 

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 21) 7 

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 21) 6 

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 21) 51) 

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4 

11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3 

4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2 

< 4 < 7 < 0,7 < 5 12) 12) 
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2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus 
staat. Zie �‘HET PROGRAMMA INSTELLEN 
EN STARTEN'. 

3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) 
en (C) en houd deze toetsen ingedrukt 
totdat de indicatielampjes van 
functietoetsen (A), (B) en (C) gaan 
knipperen. 

4. Druk op functietoets (A). 
•• De indicatielampjes van de 
functietoetsen (B) en (C) gaan uit. �• 
Het indicatielampje van functietoets (A) 
blijft knipperen. 

•• De geluidssignalen klinken. Voorbeeld: 
vijf onderbroken geluidssignalen = 
niveau 5. 

•• Het display toont de instelling van de 

waterontharder. Voorbeeld:  = 
niveau 5. 

5. Druk herhaaldelijk op functietoets (A) om 
de instelling te wijzigen. 

6. Schakel het apparaat uit om te 
bevestigen. 
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Dagelijks gebruik 
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1. Draai de waterkraan open. 2. Druk op de aan-/uittoets om het appa- 
raat te activeren. Zorg dat het apparaat in 
de instelmodus staat. Zie �‘EEN 
PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'. 

•• Vul het zoutreservoir als het 
zoutindicatielampje brandt. 

•• Vul het glansmiddeldoseerbakje als 
het indicatielampje van het 
glansmiddel brandt. 

3. Ruim de rekken in. 
4. Voeg vaatwasmiddel toe. 
5. U dient het juiste programma in te stellen 

en te starten voor het type lading en de 
mate van vervuiling. 

Vaatwasmiddel gebruiken 

1 2 

 
Doe de vaatwastablet in het doseerbakje 
(A) . 

4 5 

 

Als het programma 
over een 
voorspoelfase 
beschikt, plaats dan 
een kleine dosis 
afwasmiddel in 
doseerbakje (B). 
Een programma instellen en starten 

Instelmodus 

Het apparaat moet in de instelmodus staan 
om bepaalde acties te accepteren. Het 
apparaat staat in de instelmodus als, na de 
activering: 
•• Alle programmalampjes aan gaan. Als het 
bedieningspaneel andere instellingen toont, 
houd dan de functietoetsen (B) en (C) 
tegelijkertijd ingedrukt tot het apparaat in 
instelmodus staat. 
Een programma starten zonder een 

uitgestelde start 

1. Draai de waterkraan open. 
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat 

te activeren. 
3. Zorg dat het apparaat in de instelmodus 

staat. 
4. Druk op de toets van het programmadat 

u wilt instellen. De duur van het 
programma knippert op display. 

5. Sluit de deur van het apparaat. Het 
programma wordt gestart. 
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•• Als u de deur opent, dan toont het 
display de programmaduur die afloopt in 
stappen van 1 minuut. Een programma 
starten met een uitgestelde start 
1. Stel het programma in. 
2. Blijf op de toets uitgestelde start drukken 

tot het display de uitgestelde tijd toont 
die u wilt instellen (van 1 tot 19 uur). 
•• De uitgestelde tijd knippert op de 

display. 
•• Het indicatielampje van de uitgestelde 

start staat aan. 
3. Sluit de deur van het apparaat. Het 

aftellen start. 
•• Als u de deur opent, dan toont het 

display het aftellen van de uitgestelde 
start die afloopt in stappen van 1 uur. 

•• Nadat het aftelproces voltooid is, wordt 
het programma gestart. 

De deur openen als het apparaat in werking 

is 

Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u 
de deur weer sluit, gaat het apparaat verder 
vanaf het punt van onderbreking. 
De uitgestelde start annuleren Druk 
tegelijkertijd op de functietoetsen (B) en (C) 
en houd ze ingedrukt tot: 
•• Het lampje uitgestelde start gaat uit. 
�• Alle programmalampjes aan gaan. 

 Als u een uitgestelde start annuleert, 
gaat het apparaat terug naar de in- 

stelmodus. U moet het programma opnieuw 
instellen. 

Het programma annuleren 

Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) en 
(C) en houd de functietoetsen ingedrukt, 

totdat alle programmatoets-indicatielampjes 
aan gaan. 

 Controleer of er afwasmiddel in het 
afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is 

voordat u een nieuw programma start. 

Aan het einde van het programma. Wanneer 
het programma is voltooid, klinkt er met 
tussenpozen een geluidssignaal en wordt 0 
op het display weergegeven. 
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat 

te deactiveren. 
2. Draai de waterkraan dicht. 

•• Als u het apparaat niet uitschakelt, dan 
gaan 3 minuten na het einde van het 
programma: 
–– Alle indicatielampjes gaan uit 
–– Het display geeft 1 horizontaal 

statusstreepje weer. 
•• Dit helpt het energieverbruik te 

verminderen. 
Druk op één van de knoppen (niet de 
aan/uit knopbutton) en het display en de 
indicatielampjes gaan weer aan. 

 �• Laat de borden afkoelen voordat u 
deze uit het apparaat neemt. Hete 
borden zijn gevoelig voor 
beschadigingen. 

•• Ruim eerst het onderrek en dan het 
bovenrek uit. 

•• Er kan water liggen aan de zijkanten 
en op de deur van het apparaat. 
Roestvrij staal koelt sneller af dan 
borden. 

Aanwijzingen en tips 

De waterontharder 

Hard water bevat een grote hoeveelheid 
mineralen die schade aan het apparaat en 
slechte schoonmaakresultaten kan 
veroorzaken. De waterontharder 
neutraliseert deze mineralen. 

Het regenereerzout houdt de waterontharder 
schoon en in goede staat. Het is belangrijk 
om het correcte niveau voor de 
waterontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor 
dat de waterontharder de juiste hoeveelheid 
regenereerzout en water gebruikt. 
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De korven inruimen 

 Zie de meegeleverde folder voor 
voorbeelden van het inruimen van de korven. 
•• Gebruik het apparaat alleen om 

voorwerpen af te wassen die 
vaatwasbestendig zijn. 

•• Doe geen voorwerpen in het apparaat die 
gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, 
tin en koper. 

•• Plaats geen voorwerpen in het apparaat 
die water kunnen absorberen (sponzen, 
keukenhanddoeken). 

•• Verwijder alle voedselresten van de 
voorwerpen. 

•• Voor het gemakkelijk verwijderen van 
aangebrande voedselresten weekt u de 
pannen eerst in water voordat u ze in het 
apparaat plaatst. 

•• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, 
glazen en pannen) met de opening naar 
beneden. 

•• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet 
in elkaar schuiven. Meng lepels met ander 
bestek. 

•• Zorg er voor dat glazen andere glazen niet 
aanraken 

•• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand. 
•• Leg lichte voorwerpen in de bovenste korf. 

Zorg ervoor dat de voorwerpen niet 
verschuiven. 

•• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij 
kunnen ronddraaien voordat u een 
programma start. 

Met behulp van zout, glansmiddel en 

afwasmiddel 

•• Gebruik alleen zout, glansmiddel en 
afwasmiddel voor afwasautomaten. 
Andere producten kunnen het apparaat 
beschadigen. 

•• Het glansmiddel helpt om tijdens de 
laatste spoelfase het servies te drogen 
zonder strepen en vlekken. 

•• Gecombineerde afwastabletten bevatten 
vaatwasmiddel, glansmiddel en andere 

middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten 
geschikt zijn voor de waterhardheid in uw 
omgeving. Zie de instructies op de 
verpakking van de producten. 

•• Vaatwastabletten worden bij korte 
programma's niet helemaal opgelost. Wij 
bevelen u aan de tabletten alleen bij lange 
programma's te gebruiken, om restjes 
afwasmiddel op uw serviesgoed te 
voorkomen. 

Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid 
vaatwasmiddel. Zie de instructies van de 
vaatwasmiddelfabrikant. 

Voor het starten van een programma 

Controleer of: 
•• De filters schoon zijn en correct zijn 

geplaatst. 
•• De sproeiarmen niet zijn verstopt. 
•• De positie van de items in de mandjes 

correct is. 
•• Het programma van toepassing is op het 

type lading en de mate van bevuiling. 
•• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is 

gebruikt. 
•• Er regenereerzout en glansmiddel is 

toegevoegd (tenzij u gecombineerde 
afwastabletten gebruikt). 
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•• De dop van het zoutreservoir goed dicht 
zit. 

3 4 

 
(B) en (C) te verwij- Reinig het filter met deren 
de hendel water. 
naar links. Haal filter (B) 
en (C) uit elkaar. Reinig 
de filters met water. 

5 6 

 Een onjuiste plaatsing van de filters kan 
leiden tot slechte wasresultaten en 

het apparaat beschadigen. 

De sproeiarmen reinigen Probeer niet de 
sproeiarmen te verwijderen. 

Als etensresten de openingen in de 
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze 
dan met een smal en puntig voorwerp. 

Buitenkant reinigen 

Maak het apparaat schoon met een vochtige, 
zachte doek. 
Gebruik alleen neutrale 
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen 
schuurmiddelen, schuursponsjes of 
oplosmiddelen. 

Probleemoplossing 

Het apparaat start of stopt niet tijdens de 
werking. 

Raadpleeg voordat u contact opneemt met 
de klantenservice de informatie over het 
oplossen van problemen. 
Bij sommige problemen wordt er op de 

display een alarmcode weergegeven: 

Onderhoud en reiniging 

 Waarschuwing! Schakel het apparaat De filters reinigen 
uit en trek de stekker uit het 1 2 stopcontact voordat u 

onderhoudshandelingen verricht. Vuile filters en 

verstopte sproeiarmen verminderen de 

wasresultaten. Controleer regelmatig de 

filters en reinig deze zo nodig. 

tie. Zorg ervoor dat ze 

goed worden 

gemonteerd onder de 

twee geleiders (D). 

op hun plek in filter 

(A). Draai de hendel 

rechtsom draaien 

tot het vastzit. 
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••  - Het apparaat wordt niet gevuld met 
water. 

••  - Het apparaat pompt geen water weg. 
••  - Het bescherminssysteem tegen 

waterlekkage is in werking getreden. 

Waarschuwing! Schakel het apparaat 
uit voordat u controles uitvoert. 

Schakel het apparaat na de controles in. Het 
programma gaat verder vanaf het punt waar 
het werd onderbroken. Als het probleem 
opnieuw optreedt, neemt u contact op met 
onze service-afdeling. Als de display andere 
alarmcodes aangeeft, neemt u contact op 
met onze serviceafdeling. 

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Het programma start 

niet. 
De stekker zit niet in het 

stopcontact. 
Sluit de stekker aan. 

  De deur van het apparaat is 

open. 
Sluit de deur van het apparaat. 

  De zekering in de zekeringkast is 

doorgebrand. 
Vervang de zekering. 

  Startuitstel is ingesteld. Annuleer de uitgestelde start of 

wacht tot het einde van het 

aftellen. 
Het apparaat neemt 

geen water. 
De waterkraan is gesloten. Draai de waterkraan open. 

  De waterdruk is te laag. Neem contact op met het 

waterleidingbedrijf. 

  De waterkraan is verstopt of 

aangezet met kalkaanslag. 
Maak de waterkraan schoon. 

  Het filter in de 

watertoevoerslang is verstopt. 
Maak de filter schoon. 

  De watertoevoerslang is geknikt 

of gebogen. 
Zorg ervoor dat de positie van 

de slang correct is. 

  Anti-overstromingsbeveiliging is 

aan. Er zijn waterlekkages in het 

apparaat. 

Draai de waterkraan dicht en 

neem contact op met de service-

afdeling. 
Het apparaat pompt 

geen water weg. 
De gootsteenafvoer is 

geblokkeerd. 
Ontstop de gootsteenafvoer. 

  De waterafvoerslang is geknikt 

of gebogen. 
Zorg ervoor dat de positie van 

de slang correct is. 
De zoutindicator blijft 

aan na het vullen van 

het zoutreservoir. 

Dit kan gebeuren wanneer u 

zout gebruikt dat traag oplost. 

De prestaties van het apparaat 

lijden hier niet onder. 

Indien de zoutindicator na 3 of 4 

programma's nog steeds blijft 

branden, neem contact op met 

de service-afdeling. 
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Als de afwas- en droogresultaten niet naar 

wens zijn 

Witte strepen of een blauwe waas op glazen 

en serviesgoed. 
•• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is 

te hoog. Stel de keuzeschakelaar van het 
glansmiddel in op een lagere stand. 

•• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt. 
Vlekken en droog water komen op glazen en 

serviesgoed terecht. 
•• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is 

niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar 
van het glansmiddel in op een hogere 
stand. 

•• De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan 
de oorzaak zijn. 

Het serviesgoed is nat. 
•• Het afwasprogramma bevatte geen 

droogfase of een droogfase op lage 
temperatuur. 

•• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg. 
•• De kwaliteit van het glansmiddel kan de 

oorzaak zijn. 
•• De kwaliteit van de gecombineerde 
vaatwastabletten kan de oorzaak zijn. 
Probeer een ander merk of activeer het 
glansmiddeldoseerbakje en gebruik het 
glansmiddel samen met de gecombineerde 

afwastabletten.  Zie 'AANWIJZINGEN EN 
TIPS' voor andere mogelijke oorzaken. 

Activeer het glansmiddeldoseerbakje als de 

multitab-functie geactiveerd is 

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat 
in te schakelen. Zorg dat het apparaat in 
de instelmodus staat. Zie 'EEN 

PROGRAMMA INSTELLEN EN STAR- 
TEN'. 

Technische informatie 

2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) 
en (C) en houd deze toetsen ingedrukt 
totdat de indicatielampjes van 
functietoetsen (A), (B) en (C) gaan 
knipperen. 

3. Druk op functie-toets (B). 
•• De indicatielampjes van de 
functietoetsen (A) en (C) gaan uit. �• 
Het indicatielampje van functie-toets (B) 
blijft knipperen. 
•• Op de display wordt de instelling van 

het glansmiddeldoseerbakje 
weergegeven. 

 Uit 

 Aan 

4. Druk op functie-toets (B) om de instelling 
te wijzigen. 

5. Schakel het apparaat uit om de instelling 
te bevestigen. 

6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. 
7. Vul het glansmiddeldoseerbakje.  

Afmeting Breedte / hoogte / diepte (mm) / 818 - 898 / 555 

Aansluiting op het 

elektriciteitsnet 
Zie het typeplaatje.  

  Voltage 220-240 V 

  Tijd Hz 

Waterdruk Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) 

Watertoevoer 1) Koud water of warm water2) max. 60 °C 

Vermogen Couverts 12 
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Milieubescherming 

Het symbool   op het product of op de 
verpakking wijst erop dat dit product niet als 
huishoudafval mag worden behandeld, maar 
moet worden afgegeven bij een 
verzamelpunt waar elektrische en 
elektronische apparatuur wordt gerecycled. 
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste 
manier wordt verwijderd, voorkomt u 
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en 

milieu die zich zouden kunnen voordoen in 
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor 
gedetailleerdere informatie over het recyclen 
van dit product, kunt u contact opnemen 
met de gemeente, de gemeentereiniging of 
de winkel waar u het product hebt gekocht. 
•• Gooi het verpakkingsmateriaal op juiste 

wijze weg. Recycle de materialen met het 
symbool  . 

IKEA GARANTIE 

Hoe lang is de garantie van IKEA geldig? 
Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de 
oorspronkelijke datum van aankoop van uw 
apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat van het 
merk LAGAN is, dan geldt een 
garantieperiode van twee (2) jaar. De 
originele kassabon is nodig als 
aankoopbewijs. Als er tijdens de 
garantieperiode werkzaamheden worden 
uitgevoerd, wordt de garantieperiode van het 
apparaat niet verlengd, dat geldt ook voor de 
nieuwe onderdelen. Welke apparatuur valt 
niet onder de vijf (5) jaar garantie van IKEA? 
De apparaten van het merk LAGAN en alle 
apparaten die gekocht zijn vóór 1 augustus 
2007. 
Wie zal de service uitvoeren? 
De IKEA servicedienst zal de service uitvoeren 
via het eigen bedrijf of het erkende 
servicepartnernetwerk. 
Wat valt er onder de garantie? De garantie 
dekt storingen van het apparaat, die 
veroorzaakt zijn door verkeerde constructie 
of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum 
bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van 
toepassing bij huishoudelijk gebruik. De 

uitzonderingen worden onder de hoofding 
�“Wat valt er niet onder deze garantie?�” 
gespecificeerd. Binnen de garantieperiode 
worden er geen kosten om de storing te 
verhelpen aangerekend, 
d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en 
transport, op voorwaarde dat het apparaat 
toegankelijk is voor reparatie zonder speciale 
kosten en dat het defect betrekking heeft op 
verkeerde constructie of materiaalfouten die 
onder de garantie vallen. Op deze 
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr. 
99/44/EG) en de respectievelijke plaatselijke 
voorschriften van toepassing. Vervangen 
onderdelen worden het eigendom van IKEA. 
Wat zal IKEA doen om het probleem op te 

lossen? 
De door IKEA aangestelde servicedienst zal 
het product onderzoeken en bepalen, dit 
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het 
gedekt wordt door deze garantie. Als het 
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst 
of de erkende servicepartner dan via het 
eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen 
beoordeling, ofwel het defecte product 
repareren of het vervangen door hetzelfde of 
een vergelijkbaar product. 
Wat valt er niet onder deze garantie? 

Energieverbruik Modus aan 0.99 W 

Modus uit 0.10 W 
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4�”-schroefdraad. 
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelenen 

windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen. 


