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S I K K E R H E D S F O R S K R I F T E R DA
 - Maskinen er beregnet til at tillave drikkevarer i henhold til instruktionerne.
 - Benyt ikke maskinen til andre formål end dem, den er beregnet til.
 - Brug ikke maskinen uden kaffepods.
 - Brug ikke maskinen uden vand.
 - Denne maskine overholder CE-standarderne. Ethvert indgreb med henblik på 

reparation skal foretages af Rombouts’ tekniske service. 
 - Denne maskine er udelukkende beregnet til indendørs brug under ikke-

ekstreme temperaturbetingelser.
 - Beskyt din maskine imod påvirkning af direkte sollys, vandstænk og fugtighed.

Denne maskine er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende brug som f.eks.:
 - i tekøkkener udelukkende til personalet i forretninger, kontorer eller i 

tilsvarende professionelle miljøer,
 - i landbruget,
 - til brug for gæster på hoteller, moteller og i andre miljøer med 

beboelseskarakter,
 - i miljøer af B&B-typen.

 - Denne maskine kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under 
opsyn og har modtaget instruktion om sikker brug af maskinen, og hvis de 
er bevidste om de dermed forbundne risici. Rengøring og vedligeholdelse 
må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller derover og under opsyn. 
Opbevar maskinen og dets forsyningskabel utilgængeligt for børn under 8 år.

 - Maskinerne kan benyttes af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller 
mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, dersom de er under opsyn 
og har modtaget instruktioner om sikker brug af maskinen og er bevidste om 
de dermed forbundne risici.

 - Børn må ikke lege med maskinen. 

I lande uden for EU:I lande uden for EU:
Denne maskine er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) 
med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer uden 
erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for 
deres sikkerhed, eller de i forvejen har modtaget instruktioner vedrørende brugen 
af maskinen. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
 - Producenten fralægger sig ethvert ansvar, og garantien bortfalder, dersom 

maskinen anvendes kommercielt, eller den anvendes eller betjenes forkert, 
eller får skader, som skyldes ukorrekt brug, en forkert tilslutning eller en 
reparation udført af en ikke-professionel person eller ved manglende 
overholdes af brugsanvisningen.

 - Undgå brandfare og dødeligt elektrisk stød.
 - I nødstilfælde: Afbryd straks maskinen fra stikkontakten.
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 - Tilslut kun maskinen til let tilgængelige dertil beregnede stikkontakter 
med jordforbindelse. Kontroller, at forsyningsspændingen er den samme 
som den, der er angivet på typeskiltet. Ved brug af en forkert stikkontakt 
bortfalder garantien.

 - Maskinen må først tilsluttes efter installationen.
 - Træk ikke forsyningskablet hen over skarpe kanter, fastgør det ikke, og lad 

det ikke hænge løst.
 - Hold forsyningskablet på afstand af varme og fugtighed.
 - Dersom forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, 

dennes serviceafdeling eller af personer med lignende kvalifikationer for at 
undgå fare.

 - Dersom forsyningskablet er beskadiget, må maskinen ikke anvendes.
 - Hvis det er nødvendigt at anvende et forlængerkabel, må der kun anvendes 

et kabel med jordforbindelse, hvis leder har et tværsnit på mindst 1,5 mm.
 - For at undgå farlige beskadigelser må maskinen aldrig anbringes på eller 

ved siden af varme overflader som f.eks. radiatorer, komfurer, ovne, gasblus, 
åben ild eller lignende varmekilder.

 - Skal altid anbringes på en vandret, stabil og jævn overflade. Overfladen 
skal være varmeresistent og kunne tåle væsker som vand, kaffe, 
afkalkningsmiddel eller andre væsker.

 - Afbryd forbindelsen til stikkontakten, når maskinen ikke skal benyttes i en 
længere periode.

 - Afbryd forbindelsen ved at trække i selve stikket og ikke i forsyningskablet 
for ikke at beskadige det.

 - Inden rengøring og vedligeholdelse af din maskine skal du tage den ud af 
stikkontakten og lade den køle af.

 - Rør aldrig den elektriske ledning med fugtige hænder.
 - Dyp aldrig maskinen helt eller delvis i vand eller andre væsker.
 - Sæt aldrig maskinen eller en del af den i opvaskemaskinen
 - Elektricitet og vand er en farlig blanding, der kan fremkalde brand eller 

dødelige elektriske stød.
 - Åbn ikke maskinen, spændingen indvendig er farlig.
 - Stik aldrig noget i åbningerne. Det kan fremkalde brand eller elektrisk stød.
 - Tag ledningen ud af stikkontakten, og lad maskinen køle af, inden den gøres 

ren. Til rengøring af beholderen til brugte kaffebønner, vandbeholderen, 
afdrypningspladen, risten og gennemsivningsenheden anvendes der vand 
og et mildt opvaskemiddel.

 - Anvend ikke maskinen til andre formål end dem, den er beregnet til.
 - En forkert brug af maskinen kan medføre personskader.
 - Overfladerne kan blive varme under brugen. Varmeelementets overflade 

forbliver varm nogen tid efter brugen.
 - Berør ikke de varme overflader. Brug de dertil beregnede håndtag og 

knapper.
 - Kaffemaskinen må ikke anbringes i et møbel under brugen.
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ROMBOUTS takker dig for dit køb af en ny EOH-espressomaskine, produceret i 
Frankrig med en garanti på 5 år. Med et tryk på 15 bar garanterer den dig et godt 
kaffeudtræk og en dejlig kaffepause.
Denne maskine kan kun anvendes med kaffepods pakket i poser af naturfibre, og den 
giver dig mulighed for at smage de største økologiske kaffesorter til en rimelig pris. 
Gennemrejs de forskellige kaffeområder i Afrika, Asien og Amerika ved hjælp af vores 
udvalg af kaffer i doserede pakninger, brændt i Frankrig. 
Maskinen foreslår to kaffestyrker og vandmængde, der kan programmeret ved hjælo 
af to knapper til valg af kaffe nr.3 og nr 4, der befinder sig øverst på maskinen. Noget 
der opfylder alles forventninger, fra dem, der elsker stærk kaffe, til dem, der holder 
af almindelig kaffe. Noget, der opfylder alles forventninger, fra dem, der elsker stærk 
kaffe, til dem, der holder af lang kaffe.
Som udtryk for en miljøansvarlig tilgang går maskinen automatisk på standby efter  
8 minutter uden brug. 
Der kan ikke kontinuerligt løbe kaffe fra maskinen i mere end 60 sekunder. Derefter 
standses kaffecyklussen automatisk.
Med EOH genfinder du de autentiske smage i espressokaffe. Rombouts ønsker dig en 
god smagsoplevelse!

A N B E F A L I N G E R

 - For at få mest muligt ud af din espressomaskine skal du følge instruktionerne i 
denne manual og drage omsorg for vandkvaliteten.

 - Fyld vandbeholderen (Nr. 6) med frisk vand, hver gang du bruger maskinen 
(dagligt).

 - Det frarådes at benytte flaskevand uden brug af filter i beholderen (Nr. 12), da 
flaskevand ofte er tilsat mineraler (risiko for tilkalkning af maskinen). 

 - Udskift regelmæssigt filtret i beholderen (Nr. 12), når den automatiske 
advarselslampe (blå, Nr. 2) giver sig til at blinke langsomt.

 - Hvis maskinen ikke har været benyttet i en periode på mere end 48 timer, 
anbefales det at skylle maskinens vandkredsløb igennem. 

 - Tøm affaldsbeholderen meget regelmæssigt (Nr. 7). En fyldt beholder kan hindre 
friske kaffepods i at falde på plads i maskinen og medføre beskadigelse af disse 
ved lukning med håndtaget (Nr. 1).

 - Tving aldrig håndtaget (Nr. 1) ned med unormalt tryk for ikke at beskadige de 
friske kaffepods.

B E S K R I V E L S E  A F  M A S K I N E N

1 - Håndtag
2 - Central kontrollampe
3 - Panel - Knap for kort kaffe
4 - Panel - Knap for lang kaffe
5 - Låg til beholderen
6 - Beholder
7 - Affaldsbeholder

8 -  Indstillelig kopbakke
9 - Bakke
10 - Bakkerist
11 - Kaffetud 
12 - Filter til beholderen 
13 - Forsyningskabel
14 -  Startportion leveret med 

maskinen i affaldsbeholderen 
(  7 ). Opbevares til senere brug.
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F Ø R S T E  A N V E N D E L S E

 - Tag maskinen ud af emballagen og stil den på en stabil arbejdsflade tæt ved en 
stikkontakt.

 - Tag beskyttelsesfilmen af håndtaget (læs opmærksomt herom i de trykte forholdsregler 
ved brug).

 - Tag affaldsbeholderen ( 7  ) ud af maskinen og fjern filtret ( 12 ) og startpoden ( 14 ), der 
ligger i den. OPBEVAR STARTPODEN, DEN VIL VÆRE NYTTIG SENERE

 - Sæt affaldsbeholderen ( 7 ), bakken ( 9 ), bakkeristen ( 10 ) på plads.
 - Skyl vandbeholderen ( 6 ) og dennes låg ( 5 ) med vand fra hanen.
 - Skyl filtret ( 12 ) i vand fra hanen.
 - Anbring filtret ( 12 ) i vandbeholderen ( 6 ) på det dertil beregnede sted (anbring det i 

bunden - se kapitlet Filterskift på side 11.

Fortsæt derefter, som følger: 

1 - Fyld vandbeholderen med frisk vand ( 6 ).
2 - Sæt forsyningskablet i stikkontakten ( 13 ).
3 -  Den centrale kontrollampe ( 2 ) viser 3 farver efter hinanden (blåt, hvidt, rødt) og slukkes 

derefter. Maskinen er nu i standby. 
4 -  Tryk på en knap til valg af kaffe ( 3 ) eller ( 4 ) for at varme maskinen op (de to knapper 

blinker). 
5 -  Når maskinens temperatur er korrekt, forbliver de to knapper til valg af kaffe ( 3 ) og ( 4

) tændte.
6 -  Brug den startpoden ( 14 ), der er leveret med maskinen, idet den først tages ud af 

affaldsbeholderen ( 7 ).
7 -  Træk maskinens håndtag ( 1 ) i bund, idet du løfter det imod dig, således at du ser 

åbningen til indsættelse af poden.
8 -  Indsæt startportionen ( 14 ) i åbningen og kontroller, at den ligger rigtigt - det er 

ligegyldigt, hvordan den vender. 
9 -  Skub håndtaget tilbage ( 1 ) i retning mod betjeningsknapperne, indtil lukningen 

er komplet. Sørg for at have en beholder klar, der kan rumme mindst 0,5 liter, til 
de følgende operationer. Placer den under maskinens kaffetud for at opsamle 
skyllevæsken.

10 -  Tryk på knappen Café Long ( 4 ). Kontrollampen i den valgte knap blinker langsomt, 
den, der ikke er valgt, slukkes. Der startes en første skylning. Skylningen standser 
automatisk ved afslutningen af cyklussen. Gentag disse operationer to gange for at 
færdiggøre skyldingen.

11 -  Ved afslutningen af skylningen af maskinen løftes håndtaget helt ( 1 ) idet du løfter det 
imod dig, startpoden ( 14 ) falder så ned i affaldsbeholderen til brugte pods. ( 7 ). Tag 
startpoden ( 14 ) op og gem den til senere brug, hæld væsken i affaldsbeholderen ( 7 ) 
ud, hæld væsken i beholderen til opsamling af skyllevæske ud. Sæt affaldsbeholderen  
( 7 ) på plads igen. 

Når denne del af skylningen er udført, er maskinen klar til normal brug.

BEMÆRK: Hvis maskinen ikke har været benyttet i en periode på mere end 48 timer, BEMÆRK: Hvis maskinen ikke har været benyttet i en periode på mere end 48 timer, 
anbefales det at gennemføre trinene 1 til 11 i dette afsnit.anbefales det at gennemføre trinene 1 til 11 i dette afsnit.
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L A V  E N  P O R T I O N  K A F F E 

Maskinen fungerer kun med kaffepods. 
1 - Fyld vandbeholderen med frisk vand ( 6 ).

2 - Sæt forsyningskablet i stikkontakten ( 13 ).

3 -  Den centrale kontrollampe ( 2 ) viser 3 farver efter hinanden (blåt, hvidt, rødt) og 
slukkes derefter. Maskinen er nu i standby. 

4 -  Tryk på en knap til valg af kaffe ( 3 ) eller ( 4 ) for at varme maskinen op (de to 
knapper blinker). 

5 -  Når maskinens temperatur er korrekt, forbliver de to knapper til valg af kaffe ( 3 ) 
og ( 4 ) tændte, maskinen er klar til at lave en kop kaffe.

6 -  Åbn emballagen med kaffepods, træk låget tilbage og tag podsen ud.

7 -  Træk maskinens håndtag ( 1 ) i bund, idet du løfter det imod dig, således at du 
ser åbningen til indsættelse af kaffepodden.

8 -   Indfør pods igennem åbningen og kontroller, at den ligger rigtigt (den må ikke 
stikke udenfor).

9 -  Skub håndtaget tilbage ( 1 ) i retning mod betjeningsknapperne, indtil lukningen 
er komplet.

VIGTIGT: Det er helt nødvendigt at sørge for en komplet lukning for at opnå en god VIGTIGT: Det er helt nødvendigt at sørge for en komplet lukning for at opnå en god 
kaffe. Denne økoansvarlige maskine har ingen energikrævende lukningsassistance. kaffe. Denne økoansvarlige maskine har ingen energikrævende lukningsassistance. 
Det er nødvendigt, at brugeren anvender et let tryk på håndtaget med håndfladen på Det er nødvendigt, at brugeren anvender et let tryk på håndtaget med håndfladen på 
den yderste bøjede del for at sikre korrekt lukning.den yderste bøjede del for at sikre korrekt lukning.

Opnåelsen af den rette position 
kan mærkes. Modstanden mod 
lukningen øges, lige indtil den 
forsvinder, når håndtaget er helt 
lukket

Du må dog ikke anvende for stor 
kraft på håndtaget.
Rent faktisk kan behovet for Rent faktisk kan behovet for 
overdreven kraft skyldes, at en overdreven kraft skyldes, at en 
portion ikke er kastet ud under portion ikke er kastet ud under 
den forudgående cyklus, eller den forudgående cyklus, eller 
at affaldsbeholderen er fuld. at affaldsbeholderen er fuld. 
(Denne skal derfor tømmes meget (Denne skal derfor tømmes meget 
regelmæssigt for at undgå at regelmæssigt for at undgå at 
beskadige dine friske kaffepods).beskadige dine friske kaffepods).
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10 -  Tryk på den ønskede knap:  Café Court ( 3 ) eller Café Long ( 4 ). Kontrollampen i 
den valgte knap forbliver tændt, den, der ikke er valgt, slukkes. Kaffelavningen er 
i gang. Kaffecyklussen standser automatisk, når den er færdig, eller kan afbrydes 
manuelt ved et fornyet tryk på den tidligere valgte knap.

11 -  Ved afslutningen af kaffelavningen løftes håndtaget helt ( 1 ), idet  
du løfter det imod dig selv. Den brugte kaffepodsen falder så ned i 
affaldsbeholderen ( 7 ). Maskinen er nu klar til at lave en ny portion kaffe.

P R O G R A M M E R I N G 

De to kaffemængder (Café Court eller Café Long) er forudbestemt som standard (4 
cl. for Café Court og 12 cl. for Café Long). Du kan ændre disse mængder på følgende 
måde:

1 -  Start maskinen (se forklaringerne i forudgående afsnit).  
De lysende kontrollamper i knapperne til valg af kaffe ( 3 ) og ( 4 ) skal forblive 
tændte (maskinen har den rette temperatur og er klar til at lave kaffe). Kontroller, 
at vandbeholderen ( 6 ) indeholder tilstrækkeligt meget vand til at kunne lave den 
ønskede mængde kaffe efter indstillingen.

2 -  Tryk på den knap til valg af kaffe, hvis indstilling du ønsker at ændre, og hold den 
inde i mindst 5 sekunder. Knappens hvide kontrollampe blinker nu hurtigt, og den 
midterste kontrollampe ( 2 ) lyser hvidt. Maskinen er nu i programmeringstilstand. 

3 -  Løft håndtaget ( 1 ) og indfør en pod.

4 -  Luk håndtaget igen ( 1 ) og tryk på den knap, der skal programmeres (den, 
du tidligere har valgt, som blinker), den midterste kontrollampe slukkes, og 
kaffelavningen er i gang.

5 -  Når den ønskede kaffevolumen er opnået, trykkes der igen på den samme knap 
for at standse kaffen og gemme den ønskede volumen.

6 -  Den hvide kontrollampe i den justerede knap forbliver tændt (ligesom lampen i 
den anden knap til valg af kaffe), programmeringen af den valgte knap er blevet 
gemt korrekt. Maskinen er klar til at lave kaffe.

Bemærk, at det er muligt at vende tilbage til de kaffemængder, der er programmeret 
fra fabrikken, ved at gå frem på følgende måde: 

1 -  Start maskinen (se forklaringerne i forudgående afsnit). De hvide kontrollamper i 
knapperne til valg af kaffe ( 3 ) og ( 4 ) skal forblive tændt (maskinen har den rette 
temperatur og er klar til at lave kaffe).

2 -  Tryk på den knap til valg af kaffe, hvis indstilling du ønsker at ændre, og hold den 
inde i mindst 5 sekunder. Knappens hvide kontrollampe blinker nu hurtigt, og den 
midterste kontrollampe ( 2 ) lyser hvidt. Maskinen er nu i programmeringstilstand. 

3 -  Tryk kort på den anden knap til valg af kaffe: knappen holder op med at blinke, 
tilbagevenden til fabriksindstillingerne er gennemført, kontrollamperne i 
knapperne til valg af kaffe ( 3 ) og 4 ) lyser, maskinen er klar til at lave kaffe.
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K O N T R O L L A M P E R 

-  Kontrollamperne tændes i farverne ’’blåtblåt’’, ’’’’hvidt’’hvidt’’, ’’rødtrødt’’ og slukkes straks efter. 
  Når maskinen tilsluttes forsyningsnettet, bekræfter dette, at maskinen 

initialiseres.

-  Kontrollamperne i kopperne ( 3 ) og ( 4 ) er tændt permanent 
 Maskinen er klar til at lave kaffe

- Kontrollampen i en af kopperne ( 3 ) eller ( 4 ) er tændt permanent 
 Kaffecyklussen for den valgte kop er i gang

-  Kontrollampen i en af kopperne ( 3 ) og ( 4 ) blinker hurtigt, og den centrale 
kontrollampe lyser fast  
  Programmeringstilstand for justering af kaffevolumen for den pågældende 

knap er aktiv

- Kontrollampen i en af kopperne ( 3 ) eller ( 4 ) blinker hurtigt, de andre er slukkede 
 Programmeringen af den blinkende knap er i gang 

- Den midterste lysende kontrollampe ( 2 ) blinker langsomt orangeorange 
  Der skal gennemføres en afkalkning af maskinen. Se herom i det 

pågældende kapitel. Afkalkning af maskinen i den anvendte brugstilstand.  
Når afkalkningen er gennemført, går lyset i den midterste kontrollampe ud.

- Lyset i den midterste kontrollampe ( 2 ) blinker langsomt blåtblåt  
  Filtret i vandbeholderen Nr. 12 skal udskiftes. Se det pågældende kapitel. 

Filterskift i maskinen i den anvendte brugstilstand. Dette filter fås i Zinzino’ 
netbutik (www.zinzino.com). Når filtret er blevet udskiftet, trykkes der kort 
og samtidigt på knappen til valg af kort kaffe og knappen til valg af lang 
kaffe. Derefter går lyset i den midterste kontrollampe ud.

- Den midterste kontrollampe ( 2 ) blinker hurtigt rødtrødt  
  Der er opstået et teknisk problem med din maskine. Tag forsyningskablet ud 

af stikkontakten og vent i 3 minutter. Sæt det derefter i igen. Hvis problemet 
fortsætter, kontaktes kundeservice hoskontaktes kundeservice hos

 Zinzino på følgende telefonnummer, så maskinen kan repareres og  Zinzino på følgende telefonnummer, så maskinen kan repareres og 
 eller udskiftes: +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com eller udskiftes: +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com

- Den midterste kontrollampe ( 2 ) blinker hurtigt blåtblåt  
  Maskinen har været opbevaret ved lav temperatur (mindre end 5 °C). 

For at kunne fungere skal den opbevares ved en højere temperatur, så 
sikkerhedsanordningen ”lav temperatur” deaktiveres.
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A F K A L K N I N G  A F  M A S K I N E N 

For at bevare kvaliteten af den kaffe, der laves af din EOHEOH-maskine skal maskinen 
regelmæssigt afkalkes. Maskinen viser automatisk, hvornår det er nødvendigt at 
foretage en afkalkning. Maskinens midterste kontrollampe blinker langsomt orangeorange.

Afkalkningen skal gennemføres hurtigt for ikke at beskadige din maskines 
funktionalitet og forkorte dens levetid. 

VIGTIGTVIGTIGT: Voldsom tilkalkning som følge af manglende brug af et filter i beholderen 
og/eller manglende afkalkning kan medføre bortfald af garantien.

Brug af eddike kan forårsage skader på maskinen. Brug heraf og af ethvert andet Brug af eddike kan forårsage skader på maskinen. Brug heraf og af ethvert andet 
middel, som ikke er godkendt af Rombouts, er forbudt og kan medføre bortfald af middel, som ikke er godkendt af Rombouts, er forbudt og kan medføre bortfald af 
garantien.garantien.

Til afkalkning af maskinen, må der kun benyttes det afkalkningskit, der kan bestilles i 
Zinzinos netbutik: www.zinzino.com

Du skal følge den brugsanvinsning, der følger med kitet, for at genenemføre Du skal følge den brugsanvinsning, der følger med kitet, for at genenemføre 
afkalkningen korrekt.afkalkningen korrekt.

R E N G Ø R I N G 

Sluk maskinen, tag ledningen ud af stikkontakten, og lad maskinen køle helt af, inden 
den gøres ren.

Rengør ofte det ydre på din EOHEOH-maskine med en fugtig svamp. Vask 
vandbeholderen ( 6 ), affaldsbeholderen ( 7 ), bakken ( 9 ) og bakkeristen ( 10 ) 
regelmæssigt, og lad derefter delene tørre, inden de monteres igen.

Husk: Nedsænk aldrig maskinen i vand for at rengøre den. Put aldrig kaffemaskinen i 
opvaskemaskinen.
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S K I F T  A F  F I L T E R

Tøm beholderen ( 6 ) for vand.

Fjern det brugte filter ( 12 ), idet det trækkes lodret ud af beholderen.

Smid det brugte filter ( 12 ) i skraldespanden med restaffald.

Tag posen med det nye filter ( 12 ) ud.

Læg det nye filter i ( 12 ) i frisk vand og bevæg det frem og tilbage for at fjerne 
luftbobler. Brug ikke skyllevandet til at lave kaffe af.

Sæt filtret ( 12 ) ned i filterholderen i bunden af vandbeholderen ( 6 ), skub lodret på 
den øverste del af filtret for at sætte det rigtigt i.

Filtret ( 12 ) skal blive på sin plads.

Fyld vandbeholderen med frisk vand ( 6 ).

Sæt en stor kop på bakkeristen ( 10 ), og skyl maskinen igennem: Tryk på knappen 
til valg af lang kaffe ( 4 ) efter først at have indsat plastikskylleportionen i maskinen 
(følger med maskinen).

Hæld skyllevandet ud: Din maskine er klar.

For at geninitialisere alarmen for skift af filter (den midterste kontrollampe ( 2 ) blinker 
langsomt blåt) trykkes der kort (mindre end 5 sekunder) samtidigt på de to knapper til 
valg af kaffe ( 3  og 4 ): Kontrollampen holder op at lyse.

Vigtige oplysninger:Vigtige oplysninger:

 - Opbevar de nye filtre i deres originale hermetisk lukkede emballage på et tørt, 
mørkt og køligt sted

 - Filtrer kun koldt vand.
 - Rengør regelmæssigt beholderen ( 6 ).
 - Skift filtret periodisk ( 12 ), for hver 250 portioner kaffe (når den midterste 

kontrollampe ( 2 ) lyser blåt).
 - Det brugte filter skal ikke bruges. ( 12 ) efter 250 portioner kaffe; kassér det med det 

samme.

Hvor får jeg et filter til beholderen Nr. 12?

Filtret fås i Zinzino’ netbutik (www.zinzino.com).

11
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V E J L E D N I N G  T I L  H U R T I G  P R O B L E M L Ø S N I N G 

KAFFEPODDEN KAN IKKE KOMME HELT NED I ÅBNINGEN.KAFFEPODDEN KAN IKKE KOMME HELT NED I ÅBNINGEN.

-  Kontroller, at håndtaget ( 1 ) er helt åbent. inden podden indføres.
-  Tøm affaldsbeholderen ( 7 ).
-  Kontroller, at en tidligere brugt pod ikke sidder i klemme eller ikke er helt udkastet. 

Hvis der efter tømning af affaldsbeholderen ( 7 ) stadig kan ses en pod gennem 
indføringsåbningen, skubbes denne ned med en finger.

LAV EN PORTION KAFFELAV EN PORTION KAFFE

 - Ingen kontrollampe lyser. Maskinen er på standby. 
Tryk på en knap til valg af kaffe ( 3 ) eller ( 4 ) for at tænde for maskinen igen.

 - Hvis de hvide kontrollamper i hver knap giver sig til at blinke langsomt. Maskinen 
er ved at varme op. Vent på, at maskinen har nået den rette temperatur (den hvide 
kontrollampe i hver knap forbliver tændt kontinuerligt). Maskinen er klar til at lave 
kaffe.

 - Hvis kontrollamperne ikke giver sig til at blinke. Kontroller, at maskinen er 
tilsluttet en fungerende stikkontakt. Hvis problemet fortsætter, kontaktes Zinzino’ 
kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst i kapitlet ”Fejl og reparationer”, 
med henblik på at få maskinen repareret eller udskiftet.

 - Hvis den midterste kontrollampe ( 2 ) blinker hurtigt rødt: Tag forsyningskablet 
ud af stikkontakten og vent i 3 minutter. Sæt det derefter i igen. Hvis problemet 
fortsætter, kontaktes Zinzino’ kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst 
i kapitlet ”Fejl og reparationer”, med henblik på at få maskinen repareret eller 
udskiftet.

 - Hvis den midterste kontrollampe ( 2 ) blinker hurtigt blåt, betyder det, at maskinen 
har været opbevaret ved lav temperatur (mindre end 5 °C). For at kunne fungere 
skal den opbevares ved en højere temperatur, så sikkerhedsanordningen ”lav 
temperatur” deaktiveres.

KAFFEPODDEN UDKASTES IKKE VED ÅBNING AF HÅNDTAGEKAFFEPODDEN UDKASTES IKKE VED ÅBNING AF HÅNDTAGE

 - Kontroller, at håndtaget ( 1 ) er helt åbent.

 - Kontroller, at affaldsbeholderen ( 7 ) er helt tom.

 - Betjen håndtaget ( 1 ) flere gange (åbning / lukning)  
for at få podden til at falde ned.

 - Om nødvendigt skubbes der til den med fingerspidsen.

DER KOMMER SLET INGEN KAFFE UDDER KOMMER SLET INGEN KAFFE UD

 - Maskinen lyder normalt. 
Kontroller, at håndtaget ( 1 ) er helt lukket. 
Kontroller, at vandet eller kaffen ikke løber ned i affaldsbeholderen ( 7 ).
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 - Maskinen lyder ikke normalt. 
Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i vandbeholderen ( 6 ). 
Hvis beholderen ( 6 ) er tom, skal den fyldes op, og der skal laves en ny portion 
kaffe (helst en lang) Hvis der er vand i beholderen ( 6 ), er maskinen måske kalket 
til, så der skal gennemføres en afkalkningsproces. Hvis det ikke løser problemet 
at afkalke maskinen, er der opstået et teknisk problem med din maskine. Kontakt 
Zinzino’ kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst i kapitlet ”Fejl og 
reparationer”, med henblik på at få maskinen repareret eller udskiftet.

DER KOMMER KUN LIDT KAFFE UDDER KOMMER KUN LIDT KAFFE UD

 - Maskinen lyder normalt.  
Kontroller, at håndtaget ( 1 ) er helt lukket.  
Kontroller, at vandet eller kaffen ikke løber ned i 
affaldsbeholderen ( 7 ).

 - Maskinen lyder ikke normalt. 
Tag beholderen ( 6 ) ud og kontroller, at vandet løber, når der 
trykkes på ventilen. Sæt beholderen ( 6 ) på plads igen og 
kontroller, at den sidder rigtigt.

FUGT UNDER MASKINENFUGT UNDER MASKINEN

 - Kontroller, at beholderen ( 6 ) sidder rigtigt. 
Haspen foroven er i hak. 
Mundstykket er indført rigtigt i maskinens åbning. 
Det går helt ind.

 - Kontroller, at bakken ( 9 ) ikke er fuld. 
Tag affaldsbeholderen ( 7 ) ud. 
Tag bakken af ( 9 ) og tøm den om nødvendigt.

F E J L  O G  R E P A R A T I O N 

Hvis du ikke har kunnet løse problemet med vores ’’Vejledning til hurtig 
problemløsning’’ vil vores opkaldscenter med fornøjelse hjælpe dig og hurtigt løse 
problemet. Ring til  +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com
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R E S E R V E D E L E 

MONTERING OG BRUG AF RESERVEDELEMONTERING OG BRUG AF RESERVEDELE

De aftagelige dele, filtrene Nr. 12 såvel som de særlige afkalkningssæt til din 
EOH-maskine fås på www.zinzino.com.

1 -  De aftagelige dele, tilbehør og forbrugsstoffer, der er købt i netbutikken, skal 
altid monteres og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningerne til 
den pågældende maskine. Denne manual leveres sammen med produktet og er 
ligeledes tilgængelig på vores hjemmeside.

2 -  De aftalelige dele og tilbehør er kun beregnet til at blive monteret og anvendt på 
maskiner af mærket Rombouts 1.2.3 SPRESSO®.

3 -  Montering og brug af passende og korrekte løsdele købt i netbutikken er 
udelukkende kundernes eget ansvar. For at modtage personaliseret og passende 
rådgivning opfordres kunderne til at rådføre sig med de instruktioner, der gives på 
emballagen til de bestilte dele, og/eller i maskinens brugsanvisning.

4 -  CMC Rombouts kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af reklamationer som følge af 
ukorrekt brug og/eller montering af den pågældende del, brug eller montering 
af en del til andre maskiner, som dette produkt ikke er kompatibel med, eller en 
forkert montering af løsdelen. Der erindres om, at en brug eller montering, der 
ikke er anbefalet, kan medføre personskader.

T E K N I S K E  S P E C I F I K A T I O N E R 

Automatisk standbyfunktion

Effekt: 1250 W

Spænding: 220-240 V

Kassens mål (L x B x H) 395 mm x 167 mm x 325 mm.

Der er 5 års garanti på maskinen «EOH» at regne fra  
købsdatoen i Den Europæiske Union.

Skader som følge af tilkalkning kan verificeres og er ikke dækket af garantien.Skader som følge af tilkalkning kan verificeres og er ikke dækket af garantien.

Denne maskine overholder CE-standarderne. Denne maskine overholder CE-standarderne. 

Genanvendelse af hensyn til miljøetGenanvendelse af hensyn til miljøet

Elektrisk og elektronisk udstyr er genstand for affaldssortering.

Kasser ikke elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet, men 
aflever det på genbrugspladsen.

Vægt: 3 kg

Pumpe: 15 bar

Beholder: 0,8 liter
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