
 
 

 

Microvågsugn 
 

Din microvågsugn kommer från IKEA. Garantitiden för den 
är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s 
bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in 
bruksanvisningen här så har du allt samlat. 
 
Rengöring 
Att rengöra microvågsugnen invändigt blir lättare om du fyller en djuptallrik med 
vatten och lite diskmedel, eventuellt några citronskivor så blir det en härlig doft. Låt 
blandningen koka i micron ca 30 sekunder. Ta ut tallriken. Nu lossnar fett och 
matrester mycket lättare - rengör insidan med fuktad trasa.  
 
Om något fel uppstår 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 
Ange serienummer och servicenummer som finns påklistrat på vitvaran. 
  

 

Exempel bild 

Exempelbild 

5 års garanti 
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Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel 
 



 
 

 

Spishäll och ugn 
Din spishäll och ugn kommer från IKEA. Garantitiden för dessa 
är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s 
bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in 
bruksanvisningen här så har du allt samlat. Till ugnen tillhör en plåt. Plåtar går inte 
att köpa på varuhusen utan vill du komplettera med en till, beställer du den via 
IKEA:s kundservice på telefon: 0775-700500.  
 
Spishäll med induktion 
Spishällen är en induktionshäll vilket innebär att induktionshällen inte blir varm i 
sig utan det är endast kastrullen eller stekpannan som värms upp. Verkningsgraden 
blir högre än på en vanlig spishäll. 

 
Rengöring av häll 
Det finns speciella rengöringsmedel som är anpassat för hällen. De anpassade 
medlen lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen så det blir enklare 
att hålla den ren. Om du är noga med att rengöra hällen efter varje gång du lagat 
mat så bränns inte maten fast. Om något kokat över är det viktigt att du tar bort det. 
Lättast är att använda en speciell skrapa som är anpassad för glaskeramikhällar. 
Använd inte hällen som avlastningsyta då det 
blir repor i hällen. 
 
Rengöring av ugn 
Ta alltid bort fläckar på en gång. Använd 
vatten och lite diskmedel när du gör rent den. 
Torka av med en mjuk duk. 
 
Om något fel uppstår 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 
”Felanmälan”. 
Ange serienummer och servicenummer som 
finns påklistrat på vitvaran.  
 
 

Exempelbild 

5 års garanti 

Viktigt  

För att induktionshällen ska fungera måste kokkärlen vara av järn. Även 
vissa typer av rostfritt stål fungerar. Det går inte att använda kokkärl av 
glas eller aluminium. Ett enkelt sätt att testa om ett kokkärl fungerar är att se 
om en kylskåpsmagnet fäster på det. 
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Kylskåp och frys 
 

Ditt kylskåp och frys kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år.  
Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i 
köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat. 
 
Rengöring av kylskåp 
Vid rengöring invändigt används lite diskmedel och en mjuk trasa. Det är också 
viktigt att man rengör baksidan av kylskåpet och runt kompressorn emellanåt. En 
dammig baksida gör att det är risk för brand.  
 
Rengöring och avfrostning av frys 
Ditt frysskåp har automatisk avfrostning. Precis som för kylskåpet är det viktigt att 
man rengör baksidan och runt kompressorn emellanåt för att bland annat undvika 
risk för brand. 
 
Kylskåpet och frysen står på så kallade läckageskydd för att eventuell kondens och 
vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet.  Torka av dessa vid behov. 
 
Om något fel uppstår 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 
Ange serienummer och servicenummer som finns 
påklistrat på vitvaran.  

 

Exempelbild 

5 års garanti 
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Servicenummer 
 

 
Varför behöver vi ett service- och serienummer? 
För att serviceverkstaden ska kunna veta vilken sändning av artikeln har, kan de 
förbereda sitt besök med rätt reservdelar om de får servicenumret redan vid 
felanmälan.  
Har serviceverkstaden numret kan de förbeställa reservdelar och lösa problemet på 
plats redan vid första besöket, annars kan serviceverkstaden behöva göra flera besök 
för att avhjälpa felet. 
 
Ett tips är att ta en bild på etiketten och skicka in den tillsammans med din 
felanmälan så får du med alla uppgifter som behövs. 
 
Här hittar du servicenumret på våra vitvaror: 
  

Diskmaskiner 

  

På insidan av luckans högra kant framifrån sett. 

 

 

 

Viktigt! 
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Mikrovågsugnar 

 

På vänster sida i framkant. Numret sitter innanför luckan.  
 
Ugnar 

 

På höger sida i framkant. Numret sitter innanför luckan. 
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Hällar 

 

På undersidan av hällen. Titta underifrån genom skåpet.  
 
Kyl/frysar 
 

 

På insidan av gavlarna inne i skåpen.  
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Kombi tvättmaskiner 
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Mikrovågsugn 
 

Din mikrovågsugn kommer från IKEA. Garantitiden för den 
är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s 
bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in 
bruksanvisningen här så har du allt samlat. 
 
Rengöring 
Att rengöra mikrovågsugnen invändigt blir lättare om du fyller en djuptallrik med 
vatten och lite diskmedel, eventuellt några citronskivor så blir det en härlig doft. Låt 
blandningen koka i mikron ca 30 sekunder. Ta ut tallriken. Nu lossnar fett och 
matrester mycket lättare - rengör insidan med fuktad trasa.  
 
Om något fel uppstår 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 
Ange serienummer och servicenummer som finns påklistrat på vitvaran. 
  

 

Exempel bild 

Exempelbild 

5 års garanti 

Bopärmen Ikano Bostad | Vitvaror  Flik 8 
 

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel 
 



 
 

 

Spishäll och ugn 
Din spishäll och ugn kommer från IKEA. Garantitiden för dessa 
är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s 
bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in 
bruksanvisningen här så har du allt samlat. Till ugnen tillhör en plåt. Plåtar går inte 
att köpa på varuhusen utan vill du komplettera med en till, beställer du den via 
IKEA:s kundservice på telefon: 0775-700500.  
 
Spishäll med induktion 
Spishällen är en induktionshäll vilket innebär att induktionshällen inte blir varm i 
sig utan det är endast kastrullen eller stekpannan som värms upp. Verkningsgraden 
blir högre än på en vanlig spishäll. 

 
Rengöring av häll 
Det finns speciella rengöringsmedel som är anpassat för hällen. De anpassade 
medlen lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen så det blir enklare 
att hålla den ren. Om du är noga med att rengöra hällen efter varje gång du lagat 
mat så bränns inte maten fast. Om något kokat över är det viktigt att du tar bort det. 
Lättast är att använda en speciell skrapa som är anpassad för glaskeramikhällar. 
Använd inte hällen som avlastningsyta då det 
blir repor i hällen. 
 
Rengöring av ugn 
Ta alltid bort fläckar på en gång. Använd 
vatten och lite diskmedel när du gör rent den. 
Torka av med en mjuk duk. 
 
Om något fel uppstår 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 
”Felanmälan”. 
Ange serienummer och servicenummer som 
finns påklistrat på vitvaran.  
 
 

Exempelbild 

5 års garanti 

Viktigt  

För att induktionshällen ska fungera måste kokkärlen vara magnetiska. 
Även vissa typer av rostfritt stål fungerar. Det går inte att använda kokkärl 
av glas eller aluminium. Ett enkelt sätt att testa om ett kokkärl fungerar är 
att se om en kylskåpsmagnet fäster på det. 
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Diskmaskin 
 

Din diskmaskin kommer från IKEA. Garantitiden för den är 
fem år.  
 
Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i 
köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat. 
 
Diskmaskinen står på ett så kallat läckageskydd för att eventuell kondens och 
vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Torka av läckageskyddet vid 
behov. Läckageskyddet är utformat så om ett läckage skulle uppstå rinner vattnet ut 
på golvet framför maskinen så att man direkt kan upptäcka att något har hänt.   
 
När du inte använder diskmaskinen ska avstängningsventilen för diskmaskinen vara 
avstängd. Avstängningsventilen sitter framtill på diskbänksblandaren. 
 
Om något fel uppstår 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 
Ange serienummer och servicenummer som finns påklistrat på vitvaran.  

 

  

 

 

5 års garanti 
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Exempelbild 

 



 
 

 

Kylskåp och frys 
 

Ditt kylskåp och frys kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år.  
Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i 
köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat. 
 
Rengöring av kylskåp 
Vid rengöring invändigt används lite diskmedel och en mjuk trasa. Det är också 
viktigt att man rengör baksidan av kylskåpet och runt kompressorn emellanåt. En 
dammig baksida gör att det är risk för brand.  
 
Rengöring och avfrostning av frys 
Ditt frysskåp har automatisk avfrostning. Precis som för kylskåpet är det viktigt att 
man rengör baksidan och runt kompressorn emellanåt för att bland annat undvika 
risk för brand. Även om frysen har automatisk avfrostning kan is bildas i frysen efter 
en längre tids användning. Det är därför rekommenderat att man ca en gång om året 
tömmer och stänger av frysen, låter all is smälta och torkar tort.  
 
Kylskåpet och frysen står på så kallade läckageskydd för att eventuell kondens och 
vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet.  Torka av dessa vid behov. 
 
Om något fel uppstår 
Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 
”Felanmälan”. 
Ange serienummer och servicenummer som finns 
påklistrat på vitvaran.  

 

Exempelbild 
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Tvättmaskin och torktumlare  
 

Din tvättmaskin och torktumlare kommer från Siemens. Den har två års garanti. 
 
Om du har en kombinerad tvättmaskin/torktumlare så kommer den från IKEA och 
har fem års garanti.  
 
Utförliga skötselanvisningar finns i bruksanvisningen som ligger i ett skåp i köket 
vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat. 
 
Rengöring tvättmaskin 
Efter att använt din tvättmaskin ett tag kan det samlas smuts och bakterier som inte 
är så lätt att se med blotta ögat. Det finns olika rengöringsmedel att köpa men ett 
tips är att lägga 2 -3 matskedar citronsyra i tvättmaskinens doseringsfack och köra 
en tom maskin på 90 grader. Det gör effektivt maskinen ren. Tvättmedelsfacket tar 
man försiktigt loss och rengör från tvätt- och sköljmedelsrester.  
 
Om något fel uppstår 

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 ”Felanmälan”. 
Ange E-Nr som finns påklistrat på vitvaran. 
 

 
 
 
På en kombimaskin från IKEA finns etiketten med service/serienummer på en 
etikett i lucköppningen.  
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