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TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

FI

-

Laite on suunniteltu valmistamaan juomia näiden ohjeiden mukaisesti.
Älä käytä laitetta muihin kuin tässä mainittuihin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta ilman podia.
Älä käytä laitetta ilman vettä.
Laite täyttää EU:n standardit, ja jokainen korjaustyö on annettava Romboutsin
teknisen palvelun tehtäväksi.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi pelkästään sisällä, muissa kuin
äärilämpötiloissa.
- Suojaa laite suoran auringonvalon vaikutuksilta, vesiroiskeilta ja kosteudelta.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouden käyttösovelluksissa ja vastaavissa,
esimerkkeinä
- henkilöstön keittiötiloissa kauppaliikkeissä, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä;
- maatiloilla;
- hotellien, motellien ja muiden asuintyyppisten ympäristöjen käytössä;
- huoneistomajoitusympäristöissä.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan, jos he
ovat saaneet ohjeet laitteen käyttämiseksi täysin turvallisesti ja jos he ovat
tietoisia laitteesta aiheutuvista vaaroista. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heitä valvotaan. Pidä laite ja
sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laitteiden käyttäjät voivat olla henkilöitä, joiden ruumiilliset, henkiset tai
aistivalmiudet ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä
laitteesta, jos heitä valvotaan, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttämiseksi
täysin turvallisesti ja jos he ovat tietoisia laitteesta aiheutuvista vaaroista.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

27

Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa:
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaisten henkilöiden (kuten lasten)
käytettäväksi, joiden ruumiilliset, henkiset tai aistivalmiudet ovat rajoittuneet
tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteesta, paitsi jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö huolehtii heidän valvonnastaan tai on
ohjeistanut heidät laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, etteivät he leiki
laitteella.
- Valmistaja ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos laitetta käytetään
kaupallisessa käytössä, sitä käytetään tai käsitellään epäasianmukaisesti, jos
vauriot ovat seurausta virheellisestä käytöstä, virheellisestä toiminnasta, muun
kuin ammattilaisen suorittamasta korjauksesta tai ohjeiden noudattamatta
jättämisestä.
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- Vältä tulipaloriski ja kuolettavan sähköiskun vaara.
- Hätätilanteessa irrota laite välittömästi pistorasiasta.
- Liitä laite ainoastaan helppopääsyisessä paikassa sijaitsevaan, sopivaan ja
maadoitettuun pistorasiaan. Varmistu, että sähköverkon jännite on sama
kuin laitteen arvokilvessä. Vääränlaisen liitännän käyttö aiheuttaa takuun
raukeamisen.
- Laitteen saa liittää vasta asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohtoa terävien reunoja yli, kiinnitä se paikalleen tai anna sen
roikkua.
- Pidä virtajohto loitolla lämmönlähteistä ja kosteudesta.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on vaihdatettava valmistajalla, valmistajan
korjauspisteessä tai vastaavan pätevyyden omistavilla henkilöillä
vaaratilanteen estämiseksi.
- Jos virtajohto vaurioituu, älä käytä laitetta.
- Jos jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, käytä pelkästään maadoitettua
jatkojohtoa, jonka johtimen paksuus on vähintään 1,5 mm.
- Laitetta ei saa ikinä asettaa kuumille alustoille tai niiden viereen, kuten
lämpöpatterit, liedet, uunit, kaasupolttimet, avotuli tai muut vastaavat
lämmönlähteet. Vakavien vahinkojen vaara!
- Aseta laite aina vaakatasoiselle, vakaalle ja tasaiselle alustalle. Alustan on
kestettävä lämpöä ja nesteitä, kuten vettä, kahvia, kalkinpoistoainetta jne.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä vähään aikaan.
- Irrota se vetämällä pistokkeesta eikä virtajohdosta, joka voi muuten
vahingoittua.
- Irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä ennen laitteen puhdistamista ja huoltoa.
- Älä ikinä koske virtajohtoon märin käsin.
- Älä ikinä upota laitetta osittainkaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä ikinä aseta laitetta tai mitään sen osaa astianpesukoneeseen.
- Sähkö ja vesi ovat vaarallinen yhdistelmä ja voivat aiheuttaa kuolemaan
johtavia sähköiskuja.
- Älä avaa laitetta, sen sisällä on vaarallinen jännite.
- Älä työnnä mitään sen aukkoihin, tulipalon tai sähköiskun vaara!
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen sen
puhdistamista. Käytä jätesäiliön, vesisäiliön, tippalevyn, ristikon ja
suodatusryhmän puhdistamiseen vettä ja mietoa astianpesuainetta.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Laitteen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vammoja.
- Pinnat kuumenevat käytön aikana. Lämmitysvastuksen pinta pysyy kuumana
jonkin aikaa käytön jälkeen.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä tarkoitukseen suunniteltuja vipuja tai
painikkeita.
- Kahvikonetta ei saa sijoittaa kalusteiden sisään käytön aikana.
28
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ROMBOUTS kiittää uuden EOH-espressokoneenne hankinnasta. Se on valmistettu
Ranskassa, ja sillä on 5 vuoden takuu. Sen käyttöpaine on 15 baaria, joten se uuttaa
kahvin tarkasti ja tuottaa miellyttävän kahvinautinnon.
Kone toimii ainoastaan 1.2.3 SPRESSO® -kahvipodeilla. Kahvi on pakattu niissä
luonnonkuiduista valmistettuun paperiin. Käytetty kahvi on peräisin maailman
kuuluisimmista kahvilajikkeista, ja ne on tuotettu luonnonmukaisesti ja reilun kaupan
sääntöjen mukaisesti.
Tee kahvimatkoja Afrikan, Aasian ja Amerikan kahviviljelmille käyttämällä Ranskassa
paahdettuja podejamme.
Koneesta voi valita kaksi ohjelmoitavaa kahvikokoa painikkeilla nro 3 ja 4, jotka
sijaitsevat koneen päällä. Näin lyhyen ja vahvan espresson kuin miedompienkin
kahvijuomien ystävät saavat makunsa mukaista kahvia.
Ympäristövastuulliseksi suunniteltu kone siirtyy automaattisesti valmiustilaan oltuaan
8 minuuttia käyttämättä.
Kahvia voi valuttaa koneesta yhtäjaksoisesti enintään 60 sekunnin ajan. Sen jälkeen
kahviohjelma keskeytyy automaattisesti.
EOH tuo kotiisi espresson aidon makumaailman. Rombouts toivottaa sinulle
nautinnollisia kahvihetkiä!

SUOSITUKSIA
- Saat parhaan hyödyn espressokoneestasi noudattamalla tämän ohjekirjan ohjeita
ja huolehtimalla käyttämäsi veden laadusta.
- Täytä säiliö (nro 6) raikkaalla vedellä joka käyttökerralla (päivittäin).
- Emme suosittele pullotettujen vesien käyttöä ilman säiliön suodatinta (nro 12), sillä
pullovedessä on usein enemmän mineraaleja (koneen kalkkeutumisen vaara).
- Vaihda säiliön suodatin (nro 12) säännöllisesti, kun automaattinen muistutin toimii
(merkkivalo nro 2 vilkkuu hitaasti sinisenä).
- Jos kone on ollut käyttämättä pitempään kuin 2 vuorokautta, suosittelemme
huuhtelemaan koneen vesijärjestelmän.
- Tyhjennä podisäiliö (nro 7) hyvin säännöllisesti. Täysi podisäiliö voi häiritä uusien
kahvipodien laskeutumista koneeseen ja vahingoittaa podeja, kun kahva (nro 1)
suljetaan.
- Älä ikinä pakota kahvaa nro 1, kahvipodit saattavat vahingoittua.

KONEEN KUVAUS
1 - Kahva
2 - Keskusmerkkivalo
3 - Painike - Pieni kahvi
4 - Painike - Iso kahvi

5 - Säiliön kansi
6 - Säiliö
7 - Käytettyjen podien
säiliö
8 - Kohotettava kuppiteline
9 - Allas
10 - Altaan säleikkö

11 - Kahvinokka
12 - Säiliön suodatin
13 - Virtajohto
14 - Koneen mukana
podisäiliössä
( 7 ) toimitettu
käyttöönottopodi.
Säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
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E N S I M M Ä I N E N K ÄY T TÖ K E RTA
- Ota kone pakkauksestaan ja sijoita se vakaalle työtasolle, lähelle pistorasiaa.
- Irrota kahvan suojakelmu (lue tarkasti siihen kirjatut käyttöä koskevat varotoimet).
- Ota podisäiliö ( 7 ) koneesta ja poista sen sisältä suodatin ( 12 ) ja käyttöönottopodi ( 14 ).
SÄILYTÄ KÄYTTÖÖNOTTOPODI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
- Aseta podisäiliö ( 7 ), allas ( 9 ) ja altaan säleikkö ( 10 ) paikoilleen.
- Huuhtele vesisäiliö ( 6 ) ja sen kansi ( 5 ) vesijohtovedellä.
- Huuhtele suodatin ( 12 ) vesijohtovedellä.
- Aseta suodatin ( 12 ) vesisäiliöön ( 6 ) sille varattuun paikkaan (aseta se hyvin paikoilleen
– katso kohta Suodattimen vaihto sivulla 11).
Jatka sen jälkeen seuraavasti:
1 - Täytä säiliö raikkaalla vedellä ( 6 ).
2 - Liitä virtajohto pistorasiaan ( 13 ).
3 - Keskusmerkkivalo ( 2 ) palaa kolmen värisenä (sininen, valkoinen, punainen) ja sammuu.
Kone on tällöin valmiustilassa.
4 - Paina kahvipainiketta ( 3 ) tai ( 4 ), jolloin koneen lämpeneminen alkaa (kumpikin
kahvipainike vilkkuu).
5 - Kun koneen lämpötila on oikea, kummassakin kahvipainikkeessa ( 3 ) ja ( 4 ) palaa valo.
6 - Käytä käyttöönottopodia ( 14 ), joka toimitettiin koneen mukana ja jonka otit aiemmin
podisäiliöstä ( 7 ).
7 - Vedä koneen kahva ( 1 ) niin pitkälle, kuin se menee, nostaen sitä itseäsi kohti, jolloin
podin syöttöaukko näkyy.
8-A
 seta käyttöönottopodi ( 14 ) missä tahansa asennossa aukkoon ja tarkista, että se
asettuu paikalleen.
9 - Työnnä kahvaa ( 1 ) ohjauspainikkeiden suuntaan, kunnes aukko sulkeutuu kokonaan.
Varaa seuraavia vaiheita varten astia, jonka vetoisuus on vähintään 0,5 litraa, aseta se
kahvinokan alle huuhteluveden talteen ottamiseksi.
10 - Paina Iso kahvi -painiketta ( 4 ). Valitun painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti,
valitsematon painike sammuu. Alkuhuuhtelu käynnistyy. Huuhtelu pysähtyy
automaattisesti ohjelman päätteeksi. Toista toimenpide kahdesti.
11 - Koneen huuhtelun lopuksi nosta kahva kokonaan ylös ( 1 ) itseäsi kohti, jolloin
käyttöönottopodi ( 14 ) putoaa käytettyjen podien säiliöön ( 7 ). Ota käyttöönottopodi
( 14 ) talteen myöhempää käyttöä varten, kaada neste pois podisäiliöstä ( 7 ) ja
huuhteluveden keräysastiasta. Aseta podisäiliö ( 7 ) paikalleen.
Huuhteluvaiheen jälkeen kone on valmis käytettäväksi normaalisti.
HUOMAA: Kun kone on ollut käyttämättä vähintään 2 vuorokautta, suosittelemme
toistamaan tämän luvun vaiheet 1–11.
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K A H V I N VA L M I S TA M I N E N
Kone toimii ainoastaan ROMBOUTSIN podeilla, joissa on merkintä 1.2.3 SPRESSO®.
1 - Täytä säiliö raikkaalla vedellä ( 6 ).
2 - Liitä virtajohto pistorasiaan ( 13 ).
3-K
 eskusmerkkivalo ( 2 ) palaa kolmen värisenä (sininen, valkoinen, punainen) ja
sammuu. Kone on tällöin valmiustilassa.
4-P
 aina kahvipainiketta ( 3 ) tai ( 4 ), jolloin koneen lämpeneminen alkaa (kumpikin
kahvipainike vilkkuu).
5 - Kun koneen lämpötila on oikea, kummassakin kahvipainikkeessa ( 3 ) ja ( 4 ) palaa
valo, kone on valmis kahvin valmistukseen.
6-A
 vaa kahvipodin pakkaus, ota suojus ulos ja poista podi siitä.
7 - Vedä koneen kahva ( 1 ) niin pitkälle, kuin se menee, nostaen sitä itseäsi kohti,
jolloin podin syöttöaukko näkyy.
8 - Aseta kahvipodi aukkoon ja tarkista, että se asettuu paikalleen (se ei saa tulla
ulos)

9 - Työnnä kahvaa ( 1 ) ohjauspainikkeiden suuntaan, kunnes aukko sulkeutuu
kokonaan.
TÄRKEÄÄ: Sulkeutuminen kokonaan on välttämätöntä, jotta saat hyvää kahvia. Tässä
ympäristövastuullisessa laitteessa ei ole energiaa kuluttavaa suljinta, vaan käyttäjän
on painettava kahvan kaarevaa päätä jonkin verran kämmenellään, jotta laite
sulkeutuu varmasti kunnolla.
Oikean asennon saavuttamisen
tuntee, sulkeutumisen vastus kasvaa
juuri ennen loppumistaan, kun
kahva on hyvin kiinni.
Älä kuitenkaan pakota kahvaa liian
voimakkaasti.
Liian suuri voimantarve voi nimittäin
johtua siitä, ettei edellisen kerran
podi ole poistunut tai että podisäiliö
on täynnä (tyhjennä se hyvin
säännöllisesti, jotteivät tuoreet
kahvipodit vahingoitu).

31

RMB-10443-EOH-handleiding-DAN-EST-FIN-LAV-LIT-ISL-2.indb 31

7/12/2021 15:02

10 - Paina haluamaasi painiketta: pieni kahvi ( 3 ) tai iso kahvi ( 4 ). Valitun painikkeen
merkkivalo jää palamaan, valitsematon painike sammuu. Kahvinvalmistus alkaa.
Ohjelma päättyy automaattisesti lopussa, mutta voit keskeyttää sen myös käsin
painamalla uudestaan aiemmin valitsemaasi painiketta.
11 - Kahvipodin uuttamisen päätteeksi nosta kahva kokonaan ylös ( 1 ) itseäsi kohti,
jolloin uutettu podi putoaa käytettyjen podien säiliöön ( 7 ). Kone on tällöin
valmis uuden kahvin valmistukseen.

OHJELMOINTI
Kaksi oletuskahvikokoa (pieni kahvi tai iso kahvi) on määritetty valmiiksi (pieni kahvi
on 4 cl ja iso 12 cl). Voit muuttaa kokoja seuraavasti:
1 - Käynnistä kone (katso ohjeet edellisestä luvusta).
Kahvipainikkeiden ( 3 ) ja ( 4 ) merkkivalojen on jäätävä palamaan valkoisina
(koneen lämpötila on oikea ja se on valmis kahvin valmistukseen). Tarkista, että
vesisäiliössä ( 6 ) on riittävästi vettä säätöä varten.
2 - Pidä sitä kahvipainiketta, jonka kokoa haluat säätää, pohjassa vähintään 5 sekunnin
ajan. Painikkeen valkoinen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, keskusmerkkivalo
( 2 ) palaa valkoisena. Kone on tällöin ohjelmointitilassa.
3 - Nosta kahva ( 1 ) ja aseta podi laitteeseen.
4-S
 ulje kahva ( 1 ) ja paina ohjelmoitavaa painiketta (jonka valitsit äsken ja joka
vilkkuu), keskusmerkkivalo sammuu, kahvinvalmistus alkaa.
5-K
 ahvia on haluamasi määrä, paina samaa painiketta uudelleen, jolloin
kahvinvalmistus keskeytyy ja valitsemasi koko tallentuu.
6 - Säädetyn painikkeen valkoinen merkkivalo jää palamaan (myös toisen
kahvipainikkeen merkkivalo palaa), valitsemasi painikkeen ohjelmointi on
tallentunut. Kone on valmis kahvin valmistukseen.
Huomaa, että tehtaalla säädetyt kahvikoot on mahdollista palauttaa seuraavasti:
1 - Käynnistä kone (katso ohjeet edellisestä luvusta). Kahvipainikkeiden ( 3 ) ja ( 4 )
merkkivalon on jäätävä palamaan valkoisena (koneen lämpötila on oikea ja se on
valmis kahvin valmistukseen).
2 - Pidä sitä kahvipainiketta, jonka kokoa haluat säätää, pohjassa vähintään 5 sekunnin
ajan. Painikkeen valkoinen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti, keskusmerkkivalo
( 2 ) palaa valkoisena. Kone on tällöin ohjelmointitilassa.
3 - Paina lyhyesti toista kahvipainiketta: painikkeen vilkkuminen loppuun,
tehdasasetukset on palautettu, kahvipainikkeiden ( 3 ) ja ( 4 ) merkkivalot syttyvät,
kone on valmis kahvin valmistukseen.
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MERKKIVALOT
- Merkkivalot syttyvät ja sammuvat välittömästi sinisenä
sinisenä, valkoisena ja punaisena
Laite kytketään verkkovirtaan, osoittaa laitteen käynnistymisen.
- Kupin merkkivalot ( 3 ) ja ( 4 ) vilkkuvat samanaikaisesti (hitaasti)
Kone lämpenee
- Kupin merkkivalot ( 3 ) ja ( 4 ) palavat jatkuvasti
Kone on valmis kahvin valmistukseen
- Vain jompikumpi kuppien ( 3 ) tai ( 4 ) merkkivaloista palaa jatkuvasti
Valittu kahvinvalmistusohjelma on meneillään
- Jommankumman kupin ( 3 ) tai ( 4 ) merkkivalo vilkkuu nopeasti ja
keskusmerkkivalo palaa jatkuvasti
Kahvin koon ohjelmointi on käynnistetty kyseiselle painikkeelle
- Jommankumman kupin ( 3 ) tai ( 4 ) merkkivalo vilkkuu nopeasti, muut eivät pala
Vilkkuvan painikkeen ohjelmointi on meneillään
- Keskusmerkkivalo ( 2 ) vilkkuu hitaasti oranssina
	Koneelle on suoritettava kalkinpoisto, katso tämän käyttöohjeen
luku Koneen kalkinpoisto. Kun kalkinpoisto-ohjelma on suoritettu,
keskusmerkkivalo sammuu.
- Keskusmerkkivalo ( 2 ) vilkkuu hitaasti sinisenä
	Koneen vesisäiliön suodatin nro 12 on vaihdettava. Katso tämän
käyttöohjeen luku Koneen suodattimen vaihto. Suodatin on tilattavissa
Zinzino etämyyntisivustolta (www.zinzino.com). Kun suodatin on vaihdettu,
paina lyhyesti yhtä aikaa pienen ja ison kahvin painikkeita: keskusmerkkivalo
sammuu silloin.
- Keskusmerkkivalo ( 2 ) vilkkuu nopeasti punaisena
	Koneessa on ilmennyt tekninen ongelma. Irrota koneen virtajohto
pistorasiasta, odota 3 minuuttia ja liitä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu,
ota yhteyttä Zinzino huoltopalveluun seuraavassa numerossa koneen
korjaamiseksi ja tai vaihtamiseksi: +46 31 771 71 51 customer.eu@zinzino.com
- Keskusmerkkivalo ( 2 ) vilkkuu nopeasti sinisenä
	Konetta on varastoitu matalassa lämpötilassa (alle 5 °C). Ennen käyttöä
konetta on varastoitava lämpimämmässä, jotta ”matalan lämpötilan” varoitin
kytkeytyy pois päältä.
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KONEEN KALKINPOISTO
Jotta EOH -kahvikoneen valmistuskyky säilyy laadukkaana, sille on tehtävä
kalkinpoisto säännöllisesti. Kone ilmoittaa automaattisesti kalkinpoistotarpeesta,
oranssina.
koneen keskusmerkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina
Kalkinpoisto on tehtävä nopeasti, muuten koneen toiminnot voivat kärsiä ja
käyttöikä lyhentyä.
TÄRKEÄÄ Liiallinen kalkkeutuminen, joka johtuu säilön suodattimen
TÄRKEÄÄ:
käyttämättömyydestä ja/tai kalkinpoiston suorittamatta jättämisestä, voi aiheuttaa
takuun raukeamisen.
Väkiviinaetikan käyttö voi aiheuttaa koneeseen pysyviä vaurioita, joten sen ja
minkä muun tahansa aineen, jota Rombouts ei ole hyväksynyt, on kielletty, ja voi
aiheuttaa takuun raukeamisen.
Koneen kalkinpoisto on tehtävä Romboutsin kalkinpoistopakkauksella, joka on
tilattavissa Zinzino etämyyntisivustolta www.zinzino.com.
Noudata kalkinpoistossa sarjan mukana toimitettua käyttöohjetta.

PUHDISTUS
Sammuta kone, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen
puhdistamista.
EOH-koneen runko kostealla sienellä. Pese vesisäiliö ( 6 ), podisäiliö
Puhdista EOH
( 7 ), allas ( 9 ) ja altaan säleikkö ( 10 ) säännöllisesti ja anna kuivua hyvin ennen
kokoamista.
Muistutus: Älä ikinä puhdista konetta upottamalla se veteen. Älä ikinä aseta konetta
astianpesukoneeseen.
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SUODAT TIMEN VAIHTO
Tyhjennä vesisäiliö ( 6 ) vedestä.
Irrota käytetty suodatin ( 12 ) vetämällä se pystysuunnassa ulos säiliöstä.
Hävitä käytetty suodatin ( 12 ) sekajätteen joukossa.
Poista uuden suodattimen ( 12 ) pussi.
Upota uusi suodatin ( 12 ) raikkaaseen veteen ja liikuttele sitä, jotta ilmakuplat
poistuvat. Älä käytä huuhteluvettä kahvin valmistukseen.
Aseta suodatin ( 12 ) vesisäiliön pohjassa olevaan uraan ( 6 ), paina pystysuunnassa
yläosaa, jotta suodatin kiinnittyy hyvin.
Suodattimen ( 12 ) on pysyttävä omalla paikallaan.
Täytä säiliö raikkaalla vedellä ( 6 ).
Aseta iso kuppi altaan ristikolle ( 10 ) ja huuhtele kone: aseta (koneen mukana
toimitettu) muovinen huuhtelupodi paikalleen ja paina ison kahvin painiketta ( 4 ).
Heitä huuhteluvesi pois: kone on valmis.
Nollaa suodattimen vaihtomuistutin (keskusmerkkivalo ( 2 ) vilkkuu hitaasti sinisenä)
painamalla lyhyesti (alle 5 sekunnin ajan) samanaikaisesti kumpaakin kahvipainiketta
( 3 ja 4 ): merkkivalo sammuu.

Tärkeitä tietoja:
- Säilytä uudet suodattimet alkuperäisessä ilmatiiviissä pakkauksessaan viileässä ja
kuivassa paikassa, valolta suojattuna.
- Käytä suodatuksessa ainoastaan kylmää vettä
- Puhdista säiliö ( 6 ) säännöllisesti.
- Vaihda suodatin ( 12 ) määrävälein eli 250 kahvin välein (kun keskusmerkkivalo
( 2 ) palaa sinisenä).
- Älä käytä käytettyä suodatinta ( 12 ) yli 250 kahviin; hävitä se välittömästi.
Mistä säiliön suodattimen nro 12 saa?
Suodatin on tilattavissa Zinzino etämyyntisivustolta Zinzino.
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NOPEAN VIANMÄÄRITYKSEN OPAS
PODI EI MENE KOKONAAN AUKKOON
- Tarkista, että kahva ( 1 ) on niin auki, kuin se menee, ennen podin asettamista
aukkoon.
- Tyhjennä podisäiliö ( 7 ).
- Tarkista, että aiemmin uutettu podi ei ole juuttunut tai poistunut huonosti.
Tarkista podisäiliön ( 7 ) tyhjentämisen jälkeen, näkyykö podi vielä asetusaukossa.
Pudota se työntämällä sormenpäällä.
KAHVIN VALMISTAMINEN EI ONNISTU
- Mikään merkkivalo ei pala. Kone on valmiustilassa.
Paina kahvipainiketta ( 3 ) tai ( 4 ), niin kone käynnistyy.
- Kummankin painikkeen valkoiset merkkivalot alkavat vilkkua hitaasti. Kone
lämpenee. Odota, että koneen lämpötila on oikea (kummankin painikkeen
valkoinen merkkivalo palaa jatkuvasti). Kone on valmis kahvin valmistukseen.
- Jos merkkivalot eivät ala vilkkua: Tarkista, että kone on liitetty toimivaan
pistorasiaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Zinzino huoltopalveluun, jonka
numero on mainittu luvussa ”Viat ja korjaukset”, koneen korjaamiseksi ja/tai
vaihtamiseksi.
- Jos keskusmerkkivalo ( 2 ) vilkkuu nopeasti punaisena: irrota koneen virtajohto
pistorasiasta, odota 3 minuuttia ja liitä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota
yhteyttä Zinzino huoltopalveluun, jonka numero on mainittu luvussa ”Viat ja
korjaukset”, koneen korjaamiseksi ja/tai vaihtamiseksi.
- Jos keskusmerkkivalo ( 2 ) vilkkuu nopeasti sinisenä, konetta on varastoitu
matalassa lämpötilassa (alle 5 °C). Ennen käyttöä konetta on varastoitava
lämpimämmässä, jotta ”matalan lämpötilan” varoitin kytkeytyy pois päältä.
PODI EI POISTU KAHVAA AVATTAESSA
- Tarkista, että kahva ( 1 ) on niin auki, kuin se menee.
- Tarkista, että podisäiliö ( 7 ) on tyhjä.
- Käytä kahvaa ( 1 ) useita kertoja (auki/kiinni), jotta podi putoaa.
- Työnnä podia tarvittaessa sormenpäällä.
KAHVIA EI TULE ULOS LAINKAAN
- Koneen ääni on normaali.
Tarkista kahvan ( 1 ) sulkeutuminen kunnolla.
Tarkista, ettei vesi tai kahvi valu podisäiliöön ( 7 ).
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- Koneen ääni on poikkeava.
Tarkista, että vesisäiliössä ( 6 ) on riittävästi vettä.
Jos säiliö ( 6 ) on tyhjä, täytä se ja valmista kahvi (mieluiten iso)
Jos säiliössä on vettä ( 6 ), kone on ehkä kalkkeutunut ja sille on tehtävä
kalkinpoisto. Jos kalkinpoisto ei ratkaise ongelmaa, koneessa on tekninen vika.
Ota yhteyttä Zinzino huoltopalveluun, jonka numero on mainittu luvussa ”Viat ja
korjaukset”, koneen korjaamiseksi ja/tai vaihtamiseksi.
KAHVIA TULEE ULOS VÄHÄN
- Koneen ääni on normaali.
Tarkista kahvan ( 1 ) sulkeutuminen kunnolla.
Tarkista, ettei vesi tai kahvi valu podisäiliöön ( 7 ).
- Koneen ääni on poikkeava.
Poista säiliö ( 6 ) ja tarkista venttiiliä painamalla, että
vesi valuu ulos. Aseta säiliö ( 6 ) takaisin paikalleen ja tarkista,
että se on hyvin paikallaan.

KONE VUOTAA ALLE
- Tarkista, että säiliö ( 6 ) on hyvin paikallaan.
Yläkoukku urassaan.
Suukappale työntyneenä koneen aukkoon.
Täysin pohjassa.
- Tarkista, että allas ( 9 ) ei ole täynnä.
Ota podisäiliö ( 7 ) paikaltaan.
Ota allas ( 9 ) paikaltaan ja tyhjennä se tarvittaessa.

VIKA JA KORJAUS
Jollet pysty korjaamaan vikaa ”Nopean vianmäärityksen oppaan” avulla,
puhelinpalvelukeskuksemme auttaa nopean ratkaisun
löytämisessä. Soita numeroon +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com
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VA R A O S AT
VARAOSIEN ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ
EOH-koneesi alkuperäiset varaosat, suodattimet nro 12 sekä kalkinpoistopaketit ovat
tilattavissa sivustolta www.zinzino.com.
1 - Verkkokaupasta ostetut varaosat, lisävarusteet ja kulutusosat on aina asennettava
ja niitä on käytettävä kyseisen koneen käyttöohjeen mukaisesti. Myös tämä
tuotteen mukana toimitettu käyttöohje on saatavissa verkkosivustoltamme.
2 - Varaosat ja lisävarusteet on tarkoitettu asennettaviksi ja käytettäviksi yksinomaan
Rombouts 1.2.3 SPRESSO® -koneissa.
3 - Verkkokaupasta ostettujen varaosien asianmukainen ja oikea asennus ja
käyttö tapahtuvat yksinomaan asiakkaiden vastuulla. Henkilökohtaisten ja
asianmukaisten ohjeiden saamiseksi asiakkaita pyydetään perehtymään tilattujen
osien pakkauksissa ja/tai koneen käyttöohjeissa annettuihin ohjeisiin.
4 - CMC Rombouts ei ole vastuussa reklamaatioista, joiden syynä on varaosan käyttö
ja/tai asennus ohjeiden vastaisesti, varaosan asennus muihin laitteisiin tai käyttö
muissa laitteissa, joiden kanssa se ei ole yhteensopiva, tai varaosan virheellinen
asennus. Muistutamme, että suositustemme vastainen käyttö ja/tai asennus voi
aiheuttaa vammoja.

TEKNISET TIEDOT
Automaattinen siirtyminen valmiustilaan
Teho: 1 250 W
Jännite: 220–240 V

Paino: 3 kg
Pumppu: 15 baaria
Säiliö: 0,8 litraa

Laatikon mitat (P x L x K): 395 x 167 x 325 mm.
EOH -koneelle myönnetään 5 vuoden takuu ostopäivästä Euroopan unionissa.
Tarkistamme kalkkeutumisesta aiheutuvat vauriot, eivätkä ne kuulu takuun piiriin.
Tämä laite täyttää EU:n standardit.
Kierrätä laite ympäristövastuullisesti
Sähkö- ja elektroniikkaromu kerätään erikseen.
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkaromua lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana
vaan vie se erilliskeräykseen.
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