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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

NO

-

Apparatet er utformet til å tilberede drikker i henhold til disse instruksjonene.
Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som er tiltenkt.
Ikke bruk apparatet uten kaffepod.
Ikke bruk apparatet uten vann.
Dette apparatet overholder CE-standarder, og alle reparasjoner skal gjøres av
Rombouts’ tekniske avdeling.
- Dette apparatet er laget utelukkende for innendørsbruk, til en bruk ved normale
og ikke-ekstreme temperaturforhold.
- Beskytt apparatet mot direkte solstråler, vannsprut og fuktighet.
Dette apparatet er tiltenkt hjemmebruk og lignende bruk som:
- kjøkkenområder forbeholdt ansatte i butikker, kontorer og andre profesjonelle
omgivelser,
- på bondegårder,
- bruk av kunder på hoteller, moteller og andre bomiljøer,
- andre omgivelser av typen bed-and-breakfast.
- Dette apparatet kan brukes av barn på 8 år og over, hvis de er under tilsyn, hvis
de har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og hvis de er klar over farene med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn, bortsett fra om de er
8 år og over og er under tilsyn. Hold apparatet og dets ledning utenfor rekkevidde
for barn på under 8 år.
- Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under tilsyn eller
har fått innføring i sikker bruk av apparatet og har forstått de resulterende farene.
- Barn skal ikke ha lov til å leke med apparatet.
For land utenfor EU/EØS:
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og/
eller kunnskap, med mindre de har hatt tilsyn eller fått instruksjoner om bruk av
apparatet, fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å
sikre at de ikke leker med apparatet.
- Produsenten fraskriver seg alt ansvar og garantien vil ikke gjelde i tilfelle
kommersiell bruk, uegnet bruk eller inngrep, skader som følge av feilaktig bruk, feil
driftsfunksjon, en reparasjon av en person som ikke er fagperson, eller manglende
overholdelse av instruksjoner.
- Unngå risikoer for brann og dødelig elektrisk støt.
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- I nødstilfeller: koble apparatet umiddelbart ut av stikkontakten.
- Koble apparatet kun til egnede stikkontakter, som er lett tilgjengelige og
med jordkontakt. Sørg for at spenningen til strømkilden er den samme som
den som er angitt på typeskiltet. Bruk av en uegnet tilkobling vil annullere
garantien.
- Apparatet må bare kobles til etter at installasjonen er fullført.
- Ikke trekk strømledningen over skarpe kanter, fest den eller la den henge.
- Hold strømledningen langt unna varme og fuktighet.
- Hvis strømledningen er skadet må den skiftes ut av produsenten, produsentens
etterservice eller personer med lignende kvalifikasjoner for å unngå fare.
- Hvis strømledningen er skadet, ikke bruk apparatet.
- Hvis det er nødvendig med en forlengerledning, bare bruk en ledning med
jordkontakt, med en leder med tverrsnitt på minst 1,5 mm.
- For å unngå farlige skader, plasser aldri apparatet på eller ved siden av varme
overflater som radiatorer, komfyrer, ovner, gassbrennere, åpen ild eller
lignende varmekilder.
- Plasser det alltid på en horisontal, stabil og jevn overflate. Overflaten må være
varmebestandig og tåle væsker som: vann, kaffe, avkalkingsmiddel osv.
- Koble apparatet fra stikkontakten når det ikke er i bruk over en lengre periode.
- Koble fra apparatet ved å trekke i støpselet og ikke i strømledningen, for å
unngå å skade den.
- Før rengjøring og vedlikehold av apparatet, dra ut stikkontakten og la apparatet
kjøle seg ned.
- Berør aldri den elektriske ledningen med våte hender.
- Senk aldri apparatet, helt eller delvis, ned i vann eller andre væsker.
- Plasser aldri apparatet eller noen av dets deler i oppvaskmaskinen.
- Strøm og vann er farlig sammen, og kan føre til dødelige elektriske støt.
- Ikke prøv å åpne apparatet, det er farlig spenning inne i det.
- Ikke plasser noe i åpningene. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Kolbe apparatet fra strømnettet og la det avkjøles før det rengjøres. For
rengjøring av oppsamlingsenheten, vannbeholderen, dryppebrettet, gitteret og
bryggeenheten, bruk vann og et mildt rengjøringsmiddel.
- Ikke bruk apparatet til noe annet enn det er tiltenkt.
- Feil bruk av apparatet kan forårsake personskader.
- Overflater kan bli varme under bruk. Overflaten på varmeelementet forbli
varmt i løpet av en viss periode etter bruk.
- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper.
- Kaffemaskinen kan ikke plasseres i et møbel mens den er i bruk.
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ROMBOUTS takker deg for kjøpet av din nye EOH-espressomaskin, produsert i
Frankrike og med 5-års garanti. Maskinen er utstyrt med et trykk på 15 bar og vil gi
deg en herlig kaffeekstraksjon og et hyggelig smaksopplevelse.
Denne maskinen fungerer bare med kaffepod i naturlig fiberpapir og lar deg nyte det
ypperste innen økologisk og fair trade-kaffe.
Prøv kaffe fra ulike regioner i Afrika, Asia og Amerika gjennom vårt utvalg av kaffe i
kaffepod som er brent i Frankrike.
Maskinen tilbyr to størrelser, via de to kaffeknappene nr. 3 og nr. 4 på toppen av
maskinen. Her er noe for enhver smak, for de som vil ha en stram espresso eller en litt
større kopp.
Maskiner tar også sitt økologiske ansvar seriøst, og slår seg automatisk i standbymodus etter 8 minutter uten bruk.
Kaffen kan ikke strømme kontinuerlig fra maskinen i mer enn 60 sekunder. Etter dette
vil kaffesyklusen stanse automatisk.
Med EOH vil du finne de autentiske smakene i espressokaffe. Rombouts ønsker deg
en god smaksopplevelse!

ANBEFALINGER
- For å få det meste ut av espressomaskinen din, pass på å følge instruksjonene i
denne veiledningen og sørg for at vannkvaliteten er god.
- Fyll på vannbeholderen (nr. 6) med kaldt vann for hver ny bruk (daglig).
- Bruk av flaskevann uten bruk av filteret i vannbeholderen (nr. 12) er frarådet, for
flaskevann har ofte et høyt mineralinnhold (fare for kalkbelegg i maskinen).
- Skift ut beholderens filter (nr. 12) jevnlig, når det automatiske varselet (blått lysikon
nr. 2 blinker sakte) aktiveres.
- Etter en periode på over 48 timer uten bruk, anbefales det å skylle maskinens
hydrauliske krets.
- Tøm beholderen for brukte kaffepod (nr. 7) ofte. En full beholder for brukte
kaffepod kan forhindre plasseringen av nye kaffepod i maskinen, og skade disse
ved lukking av håndtaket (nr. 1).
- Tving aldri unormalt på håndtak nr. 1 da dette kan skade kaffepods.

BESKRIVELSE AV MASKINEN
1 - Håndtak
2 - Sentralt lysikon
3 - Knapp for liten kopp
4 - Knapp for stor kopp
5 - Lokk til vannbeholder
6 - Vannbeholder
7 - Beholder for brukte kaffepod
8 - Løftbar koppeholder
9 - Væskeoppsamler
10 - Gitter til væskeoppsamleren

11 - Kaffetut
12 - Filter i vannbeholderen
13 - Strømledning
14 - Startkapsel som fulgte med
maskinen i beholderen for
brukte kaffepod ( 7 ). Skal
oppbevares til senere bruk.

53

RMB-10443-EOH-handleiding-FR-NL-DE-ENG-NO-SW-1.indb 53

26/11/2021 14:24

FØRSTE BRUK
- Ta maskinen ut av emballasjen og plasser den på en stabil benkeplate, i nærheten av en
stikkontakt.
- Fjern den beskyttende filmen fra håndtaket (les nøye forholdsregler for bruk som er trykt
på dette.
- Ta beholderen for brukte kaffepod ( 7 ) ut av maskinen og fjern filteret ( 12 ) og
startkapselen ( 14 ) fra beholderen. TA VARE PÅ STARTKAPSELEN, DEN VIL KOMME TIL
NYTTE SENERE
- Sett på plass beholderen for brukte kaffepod ( 7 ), væskeoppsamleren ( 9 ) og gitteret til
væskeoppsamleren ( 10 ).
- Skyll vannbeholderen ( 6 ) og dens lokk ( 5 ) med vann fra vannkranen.
- Skyll filteret ( 12 ) med vann fra vannkranen.
- Plasser filteret ( 12 ) i vannbeholderen ( 6 ) i plasseringen som er tiltenkt dette formålet
(pass på å plassere den helt i bunnen – se kapittelet Utskiftning av filter på side 11.
Gjør deretter som følger:
1 - Fyll på vannbeholderen med kaldt vann ( 6 ).
2 - Koble til strømledningen ( 13 ).
3 - Det sentrale lysikonet ( 2 ) viser 3 etterfølgende farger (blå, hvit, rød) og slås deretter av.
Maskinen er nå i standbymodus
4 - Trykk på en kaffeknapp ( 3 ) eller ( 4 ) for å starte oppvarmingen av maskinen (begge
knappene blinker).
5 - Når maskinens temperatur er korrekt, vil de to kaffeknappene ( 3 ) og ( 4 ) lyse fast.
6 - Bruk startkapselen ( 14 ) som leveres med maskinen, som du tidligere har tatt ut av
beholderen for brukte kaffepod ( 7 ).
7-D
 ra maskinens håndtak ( 1 ) helt opp ved å løfte det mot deg, for å avdekke åpningen
for å plassere kaffepod.
8 - Plasser startkapselen ( 14 ) i hvilken som helst retning i åpningen, og kontroller at den
sitter godt på plass.
9 - Skyv håndtaket ( 1 ) i retning av kontrollknappene til det lukkes helt. Finn frem en beger
eller lignende med en kapasitet på minst 0,5 l for følgende operasjoner. Plasser den
under maskinens kaffetut for å samle opp skyllevæsken.
10 - Trykk på kaffeknappen stor kopp ( 4 ). Lysikonet til den valgte knappen blinker
langsomt, den som ikke er valgt slukkes. En første skylling er satt i gang. Skyllingen
stanser automatisk ved slutten av syklusen. Gjenta operasjonen to ganger for å fullføre
skyllingen.
11 - V
 ed slutten av maskinens skylling, løft helt opp håndtaket ( 1 ) ved å løfte det mot
deg. Startkapselen ( 14 ) vil da falle ned i beholderen for brukte kaffepod ( 7 ). Ta ut
startkapselen ( 14 ) og ta vare på den for senere bruk. Fjern væsken som er i beholderen
for brukte kaffepod ( 7 ) og fjern væsken som er i beholderen for oppsamling av
skyllevæske. Sett beholderen for brukte kaffepod ( 7 ) tilbake på plass.
Når dette skylletrinnet er utført er maskinen klar til å brukes normalt.
VÆR OPPMERKSOM PÅ: Etter en periode på over 48 timer uten bruk, anbefales det å
utføre trinn 1 til 11 i dette avsnittet.
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TILBEREDE EN KAFFE
Maskinen fungerer bare med kaffepod.
1 - Fyll på vannbeholderen med kaldt vann ( 6 ).
2 - Koble til strømledningen ( 13 ).
3 - Det sentrale lysikonet ( 2 ) viser 3 etterfølgende farger (blå, hvit, rød) og slås
deretter av. Maskinen er nå i standbymodus
4-T
 rykk på en kaffeknapp ( 3 ) eller ( 4 ) for å starte oppvarmingen av maskinen
(begge knappene blinker).
5 - Når maskinens temperatur er korrekt, vil de to kaffeknappene ( 3 ) og ( 4 ) lyse fast
og maskinen er klar til å tilberede kaffe.
6 - Åpne emballasjen til kaffepod, ta av lokket og ta kaffepod ut av emballasjen.
7 - Dra maskinens håndtak ( 1 ) helt opp ved å løfte det mot deg, for å avdekke
åpningen for å plassere kaffepod.
8 - Plasser kaffepod i åpningen, og kontroller at den sitter godt på plass (den skal ikke
stikke ut).

9 - Skyv håndtaket ( 1 ) i retning av kontrollknappene til det lukkes helt.
VIKTIG: Det er uunnværlig at maskinen er helt lukket for å oppnå en god kaffe.
Dette økologisk ansvarlige apparatet har ikke noen energikrevende lukkehjelp. Det
krever at brukeren anvender et lett trykk på håndtaket med håndflaten på den buede
enden, for å sikre at apparatet lukkes skikkelig.
Det er viktig å nå riktig posisjon,
og lukkemotstanden øker før den
forsvinner når håndtaket er godt
lukket.
Vær imidlertid forsiktig med å ikke
bruke for mye kraft på håndtaket.
For mye kraft kan skyldes at en
kaffepod ikke har falt ned etter den
forrige syklusen, eller at beholderen
for brukte kaffepod er full (denne
bør tømmes ofte for å ikke skade
kaffepod med fersk kaffe).
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10 - Trykk på den ønskede knappen: Liten kopp ( 3 ) eller Stor kopp ( 4 ). Lysikonet
til den valgte knappen lyser fast), den som ikke er valgt slukkes. Tilberedelsen av
kaffen startes. Kaffesyklusen stanser automatisk ved slutten av syklusen, eller kan
stanses manuelt av et nytt trykk på knappen som er valgt tidligere.
11 - Ved slutten av kaffepods trekking, løft helt opp håndtaket ( 1 ) ved å løfte det mot
deg. Den brukte kaffepod vil da falle ned i beholderen for brukte kaffepod
( 7 ). Maskinen er nå klar for å lage en ny kaffe.

PROGRAMMERING
De 2 kaffestørrelsene (Liten kopp eller Stor kopp) er forhåndsbestemt som standard
(4 cl for en liten kopp og 12 cl for en stor kopp). Du kan endre på disse størrelsene
ved å utføre følgende operasjoner:
1 - Start maskinen (se forklaring i forrige avsnitt). De hvite lysikonene til
kaffeknappene ( 3 ) og ( 4 ) må forbli tent (maskinen har riktig temperatur, klar
til å tilberede kaffe). Kontroller at vannbeholderen ( 6 ) inneholder nok vann til å
gjennomføre innstillingen.
2 - Trykk på kaffeknappen du vil endre innstillingen for i minst 5 sekunder uten
å slippe opp. Det hvite lysikonet til knappen blinker da raskt, og det sentrale
lysikonet ( 2 ) lyser hvitt. Maskinen er nå i programmeringsmodus.
3 - Løft håndtaket ( 1 ) og plasser en kaffepod.
4 - Lukk håndtaket ( 1 ) og trykk på knappen som skal programmeres (den som er
valgt tidligere, som blinker), det sentrale lysikonet slukkes og kaffen begynner å
tilberedes.
5 - Når ønsket kaffemengde er oppnådd, trykk igjen på den samme knappen for å
stoppe kaffen og lagre den valgte størrelsen.
6 - Det hvite lysikonet til knappen som er innstilt vil forbli på (så vel som den andre
kaffeknappen), og programmeringen av den valgte knappen er lagret. Maskinen er
klar til å tilberede kaffe.
Vær oppmerksom på at det er mulig å gå tilbake til koppstørrelsen som er
forhåndsdefinert i fabrikkinnstillinger, ved å gjøre som følger:
1 - Start maskinen (se forklaring i forrige avsnitt). Det hvite lysikonet til
kaffeknappene ( 3 ) og ( 4 ) må forbli tent (maskinen har riktig temperatur, klar til å
tilberede kaffe.
2 - Trykk på kaffeknappen du vil endre innstillingen for i minst 5 sekunder uten
å slippe opp. Det hvite lysikonet til knappen blinker da raskt, og det sentrale
lysikonet ( 2 ) lyser hvitt. Maskinen er nå i programmeringsmodus.
3 - Trykk kort på den andre kaffeknappen: denne knappen vil slutte å blinke og den er
satt tilbake til fabrikkinnstillinger. Lysikonene til kaffeknappene ( 3 ) og ( 4 ) tennes
og maskinen er klar til å tilberede kaffe.
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LYSVARSLER
- Lysikonene tennes og slukkes umiddelbart i fargene Blå
Blå, Hvit
Hvit, Rød
Når den kobles til strømnettet bekrefter dette at maskinen settes i gang.
- Lysikonet for kopp ( 3 ) og ( 4 ) lyser fast
Maskinen er klar til å tilberede kaffe
- Lysikonet for kopp ( 3 ) og ( 4 ) lyser fast
Maskinen er klar til å tilberede kaffe
- Lysikonet for bare én av koppene ( 3 ) eller ( 4 ) lyser fast
Kaffesyklus for den valgte koppen er i gang
- Lysikonet for én av koppene ( 3 ) og ( 4 ) blinker raskt og det sentrale
lysikonet lyser fast
Programmeringsmodus for kaffestørrelse for denne knappen er aktivert
- Lysikonet for én av koppene ( 3 ) eller ( 4 ) blinker raskt, de andre er slukket
Programmering av den blinkende knappen er i gang
- Det sentrale lysikonet ( 2 ) blinker sakte med fargen oransje
	En avkalkning av maskinen må utføres. For å gjøre dette, se kapittelet:
Avkalkning av maskinen i denne brukerveiledningen.
Når avkalkningssyklusen er utført, vil det sentrale lysikonet slukkes.
- Det sentrale lysikonet ( 2 ) blinker sakte med fargen blå
	Filteret til vannbeholderen nr. 12 må skiftes ut. Se kapittelet: Utskiftning av
filter i maskinen i denne brukerveiledningen. Dette filteret er tilgjengelig
på Rombouts’ nettsted (www.zinzino.com). Når filteret er skiftet ut, trykk
kort og samtidig på de to kaffeknappene for Liten kopp og Stor kopp: det
sentrale lysikonet vil da slukkes.
- Det sentrale lysikonet ( 2 ) blinker raskt med fargen rød
	Det har oppstått et teknisk problem på maskinen. Koble maskinens
strømledning fra strømnettet. Vent i 3 minutter og koble den til igjen. Hvis
problemet vedvarer, ta kontakt med Zinzino’ etterservice
På følgende telefonnummer så maskinen kan repareres og
eller skiftes ut: +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com
- Det sentrale lysikonet ( 2 ) blinker raskt med fargen blå
	Maskinen har vært oppbevart ved en lav temperatur (under 5 °C). For at
den skal fungere må den oppbevares ved en høyere temperatur for at
sikkerheten «lav temperatur» er deaktivert.
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AVKALKNING AV MASKINEN
For å bevare kvaliteten for kaffeekstraksjon i din EOH
EOH-maskin fra Rombouts, må det
gjøres jevnlig avkalkning. Maskinen vil automatisk signalisere når en avkalkning er
oransje.
nødvendig. Maskinens sentrale lysikon vil blinke sakte med fargen oransje
Avkalkningen må utføres raskt, hvis ikke kan det ha en innvirkning på maskinens
funksjoner og levetid.
VIKTIG Et overdrevent kalkbelegg som følge av manglende bruk av filteret i
VIKTIG:
vannbeholderen og/eller ikke utførte avkalkningssykluser kan føre til kansellering av
garantien.
Bruk av hvit eddik kan forårsake irreversibel skade på maskinen. Bruk av dette
eller andre stoffer som ikke er godkjent av Rombouts er forbudt og kan føre til
kansellering av garantien.
Avkalkning av maskinen må utføres med avkalkningssettet fra Rombouts som er
tilgjengelig på Zinzino’ nettsted: www.zinzino.com
Se brukerveiledningen som fulgte med settet for å utføre avkalkningen på riktig
måte.

RENGJØRING
Slå av maskinen, koble den fra strømnettet og la den kjøle seg helt ned før den
rengjøres.
EOH-maskinens hoveddel med en fuktig svamp. Vask vannbeholderen
Rengjør ofte EOH
( 6 ), beholderen for brukte kaffepod ( 7 ), væskeoppsamleren ( 9 ) og gitteret til
væskeoppsamleren ( 10 ) jevnlig, og tørk dem godt før de settes tilbake på plass.
Det minnes om følgende: Senk aldri apparatet ned i vann for å rengjøre det. Plasser
aldri maskinen i oppvaskmaskinen.
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U T S K I F T N I N G AV F I LT E R
Tøm vannbeholderen ( 6 ) for vann.
Fjern det brukte filteret ( 12 ) ved å trekke det vertikalt ut av vannbeholderen.
Kast det brukte filteret ( 12 ) i søppel for ikke-resirkulerbart avfall.
Fjern posen fra det nye filteret ( 12 ).
Legg det nye filteret ( 12 ) ned i kaldt vann og rist/rør litt rundt for å fjerne luftbobler.
Ikke bruk skyllevann til å tilberede kaffe.
Sett filteret ( 12 ) inn i dets plassering på bunnen av vannbeholderen ( 6 ). Trykk
vertikalt på den øvre delen for å koble filteret godt til.
Filteret ( 12 ) skal sitte godt på plass i sin plassering.
Fyll på vannbeholderen med kaldt vann ( 6 ).
Plasser en stor kopp på gitteret til væskeoppsamleren ( 10 ) og gjør en skylling av
maskinen: trykk på knappen for stor kopp ( 4 ) etter å først ha plassert plastkapselen
for skylling i maskinen (leveres med maskinen).
Fjern denne skyllevæsken: maskinen din er klar til bruk.
For å tilbakestille varselet for utskiftning av filter (det sentrale lysikonet ( 2 ) blinker
sakte med fargen blå). Trykk kort (mindre enn 5 sekunder) og samtidig på de to
kaffeknappene ( 3 et 4 ): lysikonet slukkes.

Viktig informasjon:
- Ta vare på nye filtre i deres hermetisk lukkede originalemballasje, på et kaldt og
tørt sted og beskyttet mot lys
- Bruk bare filteret i kaldt vann
- Rengjør vannbeholderen jevnlig ( 6 ).
- Skift ut filteret regelmessig ( 12 ), etter hver 250 kaffe (når det sentrale lysikonet
( 2 ) lyser blått).
- Ikke bruk filteret ( 12 ) til mer enn 250 kaffekopper, kast det umiddelbart.
Hvor finner jeg nye filter til vannbeholderen nr. 12?
Filteret er tilgjengelig på Zinzino’ nettsted (www.zinzino.com).
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HJELP TIL RASK PROBLEMLØSING
KAFFEPOD VIL IKKE GÅ HELT INN I ÅPNINGEN
-K
 ontroller at håndtaket ( 1 ) er helt åpent før du plasserer kaffepod.
- Tøm beholderen for brukte kaffepod ( 7 ).
- Kontroller at en tidligere innsatt kaffepod ikke sitter fast eller ikke har falt ned som
den skal. Etter å ha tømt beholderen for brukte kaffepod ( 7 ), hvis en kaffepod
fortsatt et synlig fra plasseringsåpningen, bruk en finger til å la den falle ned.
TILBEREDE EN KAFFE
- Ingen lysikoner lyser. Maskinen er i standbymodus.
Trykk på en kaffeknapp ( 3 ) eller ( 4 ) for å slå på maskinen.
- Hvis lysikonene på hver knapp begynner å blinke sakte. Maskinen begynner å
varmes opp. Vent til maskinen har riktig temperatur (det hvite lysikonet til hver
knapp lyser fast). Maskinen er klar til å tilberede en kaffe.
- Hvis lysikonene ikke begynner å blinke. Kontroller at apparatet er koblet til en
stikkontakt som fungerer. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med Zinzino’
etterservice på telefonnummeret som er oppgitt i kapittelet «Feil og reparasjon»,
så maskinen kan repareres og/eller skiftes ut.
- Hvis det sentrale lysikonet ( 2 ) blinker raskt med fargen rød: koble maskinens
strømledning fra strømnettet. Vent i 3 minutter og koble den til igjen. Hvis
problemet vedvarer, ta kontakt med Zinzino’ etterservice på telefonnummeret
som er oppgitt i kapittelet «Feil og reparasjon», så maskinen kan repareres og/eller
skiftes ut.
- Hvis det sentrale lysikonet ( 2 ) blinker raskt med fargen blå, betyr dette at
maskinen har vært oppbevart ved en lav temperatur (under 5 °C). For at den skal
fungere må den oppbevares ved en høyere temperatur for at sikkerheten «lav
temperatur» er deaktivert.
KAFFEPOD FALLER IKKE NED VED ÅPNING AV HÅNDTAKET
- Kontroller at håndtaket ( 1 ) er helt åpent.
- Kontroller at beholderen for brukte kaffepod ( 7 ) er tom.
- Prøv å åpne/lukke håndtaket flere ganger ( 1 ) for å få kaffepod til å falle ned.
- Ved behov, trykk ned kaffepod med en finger.
DET RENNER IKKE NOE KAFFE I DET HELE TATT
- Maskinen lager en normal lyd.
Kontrollerat håndtaket er helt lukket ( 1 ).
Kontroller at det ikke renner vann eller kaffe ned i beholderen
for brukte kaffepod ( 7 ).
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- Maskinen lager en unormal lyd.
Kontroller at vannbeholderen ( 6 ) har tilstrekkelig vannmengde.
Hvis vannbeholderen ( 6 ) er tom, fyll på og prøv å tilberede en kaffe (helst en
stor kopp). Hvis det er vann i vannbeholderen ( 6 ), er kanskje maskinen full av
kalkbelegg og må gjennom av avkalkningssyklus. Hvis avkalkning av maskinen
ikke løser problemet, har det oppstått et teknisk problem på maskinen. Ta kontakt
med Zinzino’ etterservice på telefonnummeret som er oppgitt i kapittelet «Feil og
reparasjon», så maskinen kan repareres og/eller skiftes ut.
DET RENNER BARE LITT KAFFE
- Maskinen lager en normal lyd.
Kontroller at håndtaket er helt lukket ( 1 ).
Kontroller at det ikke renner vann eller kaffe ned i beholderen
for brukte kaffepod ( 7 ).
- Maskinen lager en unormal lyd.
Ta ut vannbeholderen ( 6 ) og kontroller at
det renner vann ved å trykke på ventilen. Sett tilbake
vannbeholderen ( 6 ) og kontroller at den er godt på plass.

LEKKASJER UNDER MASKINEN
- Kontroller at vannbeholderen ( 6 ) er godt på plass.
Det øvre festet godt på plass i dets plassering.
Endestykket satt inn i maskinens åpning.
Satt helt inn.
- Kontroller at væskeoppsamleren ( 9 ) ikke er full.
Ta ut beholderen for brukte kaffepod ( 7 ).
Ta ut væskeoppsamleren ( 9 ) og tøm den ved
behov.

FEIL OG REPARASJON
Hvis «Hjelp til rask problemløsing» ikke kunne hjelpe deg,
vil kundesenteret vårt gjerne hjelpe deg og gi deg en
rask løsning. Ta kontakt på +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com
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RESERVEDELER
INSTALLASJON OG BRUK AV RESERVEDELER
Reservedeler, filtre nr. 12 samt avkalkningssett som er spesifikt for
EOH-maskinen din er tilgengelig på www.zinzino.com.
1 - Reservedeler, tilbehør og forbruksvarer kjøpt i nettbutikken må alltid installeres
og brukes i henhold til brukerveiledningen for den gjeldende maskinen. Denne
veiledningen som leveres med produktet, er også tilgjengelig på nettstedet vårt.
2 - Reservedeler og tilbehør er utelukkende utformet til installasjon og bruk på
Rombouts 1.2.3 SPRESSO®-maskiner.
3 - Kunder har eneansvar for riktig og samsvarende installasjon og bruk av
reservedeler som er kjøpt på nettbutikken. For å få personlige og passende råd,
kan kunder se instruksjonene på emballasjen til de bestilte delene og/eller i
maskinens brukerveiledning.
4 - CMC Rombouts kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle krav basert på ikkekompatibel bruk og/eller installasjon av reservedeler utformet til andre apparater,
hvis produktet ikke er kompatibelt, eller feil installasjon av reservedelen.
Det minnes om at bruk og/eller installasjon av deler som ikke er anbefalt,
sannsynligvis vil føre til skade eller personskade.

TEKNISKE EGENSKAPER
Automatisk standby
Effekt: 1250 W
Spenning: 220-240 V

Vekt: 3 kg
Pumpe: 15 bar
Beholder: 0,8 liter

Emballasjemål (L x B x H): 395 mm x 167 mm x 325 mm.
Maskinen «EOH» har en 5 års garanti fra kjøpsdato i EU/EØS.
Skader på grunn av kalkbelegg kan identifiseres og dekkes ikke av garantien.
Dette apparatet overholder CE-standarder.
Miljøvennlig resirkulering
Elektrisk og elektronisk utstyr skal tas til miljøstasjoner for avfallshåndtering.
Ikke kast elektrisk og elektronisk utstyr sammen med usortert kommunalt avfall, bruk
alltid miljøstasjoner.
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