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SÄKERHETSANVISNINGAR

SE

- Kaffemaskinen är avsedd att bereda drycker i enlighet med dessa instruktioner.
- Använd inte kaffemaskinen till andra ändamål än de som beskrivs i denna
bruksanvisning.
- Använd inte kaffemaskinen utan kaffepods.
- Använd inte kaffemaskinen utan vatten.
- Den här kaffemaskinen är CE-märkt. Alla reparationsåtgärder måste överlåtas till
Rombouts tekniska service.
- Kaffemaskinen är endast avsedd att användas inomhus och ska inte användas vid
extrema temperaturförhållanden.
- Skydda din enhet från direkta effekter av solstrålning, vattenstänk och fukt.
Kaffemaskinen är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande miljöer i form
av:
- köksytor reserverade för butikspersonal, kontorspersonal och andra
professionella miljöer;
- på gårdar;
- på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer till vilka gäster ges tillgång
till att använda kaffemaskinen;
- på Bead and Breakfast anläggningar.
- Kaffemaskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre under förutsättning
att de övervakas, att de informerats om hur maskinen används på ett säkert sätt
och att de är medvetna om de faror som skulle kunna uppstå vid en felaktig
användning. Rengöring och maskinunderhåll får inte utföras av barn som är under
8 år. Förvara enheten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Kaffemaskinen får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga samt av personer som saknar erfarenhet och kunskap av maskinen under
förutsättning att de övervakas, att informerats om hur maskinen används på ett
säkert sätt och att de är medvetna om de faror som skulle kunna uppstå vid en
felaktig användning.
- Barn får inte leka med enheten.
Detta gäller förländer utanför EU :
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet
eller kunskap av kaffemaskinen, såvida de inte har dragit nytta av det, genom ''
mellanhand av en person som är ansvarig för deras säkerhet, övervakning eller
tidigare instruktioner angående användningen av enheten. Barn bör övervakas för att
säkerställa att de inte leker med kaffemaskinen.
- Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av: kommersiellt bruk,
felaktig användning eller hantering, felaktigt utförd reparation eller på grund
av underlåtenhet att följa instruktionerna. Vid skador som orsakats på grund av
ovanstående omständigheter gäller inte garantin.
- Undvik risken för brand och dödlig elektrisk stöt.
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- I nödfall: dra omedelbart ut kaffemaskinens sladd från eluttaget.
- Anslut endast enheten till lämpliga, lättillgängliga och jordade eluttag.
Säkerställ att energikällans spänning och frekvens motsvarar den som anges på
typskylten. Garantin gäller inte om enheten anslutits olämpligt till uttaget.
- Enheten bör anslutas enbart först efter installationen.
- Dra inte strömkabeln över vassa kanter. Fäst den eller låt den hänga löst.
- Håll strömkabeln borta från värme och fukt.
- Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundservice
eller av andra liknande aktörer för att undvika fara.
- Använd inte kaffemaskinen om strömkabeln skadats.
- Om det skulle behövas en förlängningssladd, använd endast en jordad kabel
med en ledare som har ett tvärsnitt på minst 1,5 mm.
- För att undvika farliga skador, placera aldrig kaffemaskinen på eller i närheten
av heta ytor i form av element, spisar, ugnar, gasbrännare, öppen eld eller
liknande värmekällor.
- Placera alltid kaffemaskinen på en stabil och jämn horisontell yta. Ytan måste
vara värmetålig och kunna fungera vätskeavstötande för vätskor såsom: vatten,
kaffe, avkalkningsmedel och även andra vätskor.
- Koppla bort kaffemaskinen från eluttaget när kaffemaskinen inte används
under en längre tid.
- Koppla bort kaffemaskinen genom att dra i kontakten och inte i strömkabeln
för att inte skada sladden.
- Innan kaffemaskinen rengörs och underhållsarbete kan påbörjas ska den
kopplas bort från eluttaget och svalna.
- Rör aldrig den elektriska sladden med våta händer.
- För aldrig ner enheten, helt eller delvis, i vatten eller andra vätskor.
- Placera aldrig kaffemaskinen eller delar av den i en diskmaskin.
- Kombinationen elektricitet och vatten är farlig och kan leda till dödliga
elektriska stötar.
- Öppna inte enheten. Den innehåller farlig spänning.
- Lägg inget i öppningarna, det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Innan kaffemaskinen rengörs ska den kopplas bort från eluttaget och svalna.
Använd vatten och ett milt rengöringsmedel när beläggningsuppsamlare,
vattentank, dropp-bricka, galler och brygggrupp ska rengöras.
- Använd kaffemaskinen enbart till det ändamål den är avsedd för.
- Felaktig användning av enheten kan orsaka skador.
- Kaffemaskinens ytor blir lätt varma vid användning. Värmeelementets yta
förblir varm även en tid efter användning.
- Rör inte varma ytor. Använd de medföljande spakarna eller knapparna.
- Kaffemaskinen kan inte placeras i ett skåp under användning.
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ROMBOUTS tackar dig för att du köpt din nya EOH espressomaskin, tillverkad
i Frankrike och med en garanti i 5 år. Försedd med ett tryck på 15 bar ger
kaffemaskinen dig en bra kaffe-extraktion och en härlig avsmakningsstund.
Denna kaffemaskin fungerar endast med kaffepods av naturfibrer och låter dig
avsmaka de bästa årgångarna av ekologiskt och rättvisemärkt kaffe.
I vårt urval kan du bläddra bland kaffe från de olika kaffedistrikten i Afrika, Asien och
Amerika med kaffekapslar av bönor rostade i Frankrike.
Kaffemaskinen erbjuder två programmerbara programlängder, via två kaffeknappar
N ° 3 och N°4 placerade på maskinens ovansida. Något som uppfyller alla
kaffeälskares förväntningar, allt från de som älskar starkt kaffe till de som älskar mer
långa och lena varianter.
Kaffemaskinen har en miljövänlig lösning som innebär att den sätts automatiskt i
standbyläge efter 8 minuters inaktivitet
Kaffe kan inte rinna oavbrutet från maskinen i mer än 60 sekunder. Efter detta stannar
kaffecykeln automatiskt upp.
Med EOH kan du avnjuta espressokaffets autentiska smaker. Rombout önskar dig
en fantastisk kaffeupplevelse!

REKOMMENDATIONER
- Var noga med att följa instruktionerna i denna bruksanvisning och var noga med
vattenkvaliteten för att få ut det mesta av din espresso-maskin.
- Fyll vattenbehållaren (N°6) med färskt vatten varje gång du använder den
(dagligen).
- Fyll inte vattenbehållaren med flaskvatten utan att använda filtret (N°12).
Flaskvatten är ofta starkt mineraliserat, vilket kan leda till beläggningar på
kaffemaskinen.
- Byt regelbundet ut filtret (N°12) när den automatiska varningen ( den blåa lampan,
N°2 blinkar långsamt) aktiveras.
- Efter en period av inaktivitet som överstiger 48 timmar, bör du spola maskinens
hydraulkrets.
- Töm podbehållaren mycket regelbundet (N°7). En full podbehållare kan hindra
de färska kaffepodserna från att transporteras i maskinen och kan skada poderna
(N°1).
- Hantera handtag N°1 med försiktighet. En för hårdhänt hantering riskerar att
försämra de färska kaffepodserna.

BESKRIVNING AV MASKINEN
1 - Handtag
2 - Varningslampa
3 - Tangentbord dryckesknapp kort
svart kaffe
4 - Tangentbord dryckesknapp långt
svart kaffe

5 - Lock till behållare
6 - Behållare
7 - Uppsamlingskärl för
använda kaffepods
8-R
 eglerbar mugghållare
9 - droppbricka
10 - droppgaller

11 - Kaffepip
12 - Filter till behållare
13 - Strömkabel
14 - Startpod som medföljer
maskinen. Finns i
podbehållaren ( 7 ).
Spara till en senare
användning
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F Ö R S TA G Å N G E N D U A N VÄ N D E R K A F F E M A S K I N E N
- Ta ut maskinen ur förpackningen och placera den på en stabil arbetsyta, nära ett eluttag.
- Ta bort skyddsfilmen från handtaget (läs noggrant försiktighetsföreskrifterna).
- Ta bort podbehållaren ( 7 ) från maskinen och ta bort dess filter ( 12 ) och startpod
( 14 ). SPARA STARTPODS. DEN KOMMER ATT KOMMA TILL ANVÄNDNING VID ETT
SENARE TILLFÄLLE
- Sätt tillbaka podbehållaren ( 7 ), droppbrickan ( 9 ), droppgallret ( 10 ).
- Skölj vattenbehållaren ( 6 ) och dess lock ( 5 ) med kranvatten.
- Skölj filtret ( 12 ) med kranvatten.
- Placera filtret ( 12 ) i vattenbehållaren ( 6 ), på den plats som är avsedd för detta ändamål
(se till att placera det fullt ut - se kapitlet ”Byta filter” på sidan 11.
Fortsätt sedan enligt följande:
1 - Fyll behållaren med färskvatten ( 6 ).
2 - Anslut strömkabeln ( 13 ).
3 - Den centrala kontrollampan ( 2 ) visar successivt 3 färger (blå, vit och röd) och slocknar
sedan. Maskinen är då i stand-by läge.
4 - Tryck på en dryckesknapp ( 3 ) eller ( 4 ) för att påbörja en uppvärmning av
kaffemaskinen (de två dryckesknapparna blinkar).
5-N
 är kaffemaskinens temperatur är rätt hålls de två kaffedryckesknapparna ( 3 ) ( 4 )
lysta.
6 - Använd startpods ( 14 ) som medföljer maskinen. Placerad i podbehållaren ( 7 ) .
7-D
 ra i kaffemaskinens handtag ( 1 ) hela vägen och lyft den mot dig så att ser öppningen
till podbehållaren.
8 - F ör in startpod ( 14 ) i valfri riktning i hålet och kontrollera att den är ordentligt placerad.
9 - Skjut tillbaka handtaget ( 1 ) i riktning mot kontrollknapparna tills det är helt stängt.
Med en behållare som har en minsta kapacitet på 0,5 l gör du följande; placera
behållaren under maskinens kaffepip för att samla upp sköljvätskan.
10 - Tryck på knappen ”svart stor kaffe” ( 4 ). Den valda indikatorns knapp blinkar långsamt.
Den indikator som inte valts slocknar. En första tvätt påbörjas. Tvätten avslutas
automatiskt vid cykelns slut. Upprepa detta två gånger för att avsluta sköljningen.
11 - V
 id slutet av sköljningen lyfter du handtaget ( 1 ) helt genom att lyfta det mot dig.
Startpod 14 faller sedan ner i den använda podbehållaren ( 7 ). Samla upp startpod
( 14 ) och förvara den för en senare användning. Kasta vätskan i podbehållaren ( 7 ).
Kasta vätskan i sköljmedlets uppsamlingsbehållare. Sätt tillbaka podbehållaren ( 7 ).
När denna rengöringsprocedur är klar är maskinen redo att användas.
NOTERA: När kaffemaskinen inte använts på mer än 48 timmar bör steg 1 till 11 utföras.
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AT T G Ö R A K A F F E
Kaffemaskinen fungerar endast med KAFFEPODS.
1 - Fyll behållaren med färskvatten ( 6 ).
2 - Anslut strömkabeln ( 13 ).
3 - Den centrala kontrollampan ( 2 ) visar successivt 3 färger (blå, vit och röd) och
slocknar sedan. Maskinen är då i stand-by läge.
4-T
 ryck på en dryckesknapp ( 3 ) eller ( 4 ) för att påbörja en uppvärmning av
kaffemaskinen (de två dryckesknapparna blinkar).
5 - När kaffemaskinens temperatur är rätt är de två kaffedryckesknapparna ( 3 ) och
( 4 ) lysta. Kaffemaskinen kan nu göra kaffe.
6 - Öppna kaffepods förpackning, ta av locket och ta ut pods ur locket.
7 - Dra i kaffemaskinens handtag ( 1 ) hela vägen och lyft den mot dig så att du ser
öppningen till podsbehållaren.
8 - F ör in pods i öppningen och kontrollera att den är ordentligt placerad (den ska
inte sticka ut från)

9-S
 kjut tillbaka handtaget ( 1 ) i riktning mot kontrollknapparna tills det är helt
stängt.
VIKTIGT : Att stänga korrekt är helt avgörande för att få ett gott kaffe. Denna
ekologiska enhet har inte en energikrävande stängningsfunktion. Användaren
behöver trycka lätt på handtaget med handflatan på den krökta änden för att
säkerställa en bra stängning.

Att nå rätt läge kräver viss finess.
Motståndet vid stängning ökar och
försvinner precis när handtaget är
ordentligt stängt.
Var noga med att inte applicera ett
för hårt tryck på handtaget.
Ett för hårt tryck kan bero på en
pod som inte matades ut under
föregående cykel. Detta kan även
ha orsakats av en full podbehållare
(som därför måste tömmas mycket
regelbundet för att undvika att
skada pods med färskt kaffe).
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10 - Tryck på önskad knapp: Svart liten kaffe ( 3 ) eller svart stor kaffe ( 4 ). Den
valda indikatorns knapp förblir tänd. Den indikator som inte valts slocknar.
Kaffetillverkningen påbörjas. Kaffecykeln avslutas automatiskt i slutet av cykeln.
Den kan även avbrytas manuellt genom att trycka på den tidigare valda knappen
igen.
11 - När kaffet förts in lyfter du handtaget ( 1 ) helt genom att lyfta det mot dig. Den
införda startpods faller sedan ner i den använda podbehållaren ( 7 ). Maskinen är
nu redo att göra nytt kaffe.

I N S TÄ L L N I N G A R
De 2 kaffevolymerna (Svart liten kaffe eller svart stor kaffe) är ett förutbestämt
standardval (4cl för svart liten kaffe och 12cl för svart stor kaffe). Du kan ändra dessa
volymer genom att göra följande:
1 - Starta maskinen (se anvisningarna i föregående stycke). De vita kaffeknapparnas
kontrollampor ( 3 ) och ( 4 ) måste vara fortsatt tända (maskinen har då rätt
temperatur, redo att göra kaffe). Kontrollera att vattenbehållaren ( 6 ) innehåller
tillräckligt med vatten för att kunna genomföra justeringen.
2 - Tryck på kaffeknappen vars inställning du vill ändra i minst 5 sekunder utan att
släppa den. Knappens vita kontrollampa blinkar då snabbt och den centrala
kontrollampan ( 2 ) lyser vitt. Maskinen är nu satt i läget ”inställningar”.
3 - Lyft upp handtaget ( 1 ) och inför en pod.
4 - L ås handtaget ( 1 ) och tryck på knappen som ska ställas in (den som tidigare valts
och som blinkar). Den centrala kontrollampan slocknar och kaffet startas.
5-N
 är önskad volym kaffe har uppnåtts, tryck på samma knapp igen för att stoppa
kaffet och spara den valda volymen.
6 - Den justerade knappsatsens vita kontrollampa är fortsatt tänd (liksom andra
kaffeknappen). Den valda knappens inställningar har nu sparats. Kaffemaskinen
kan nu göra kaffe.
Du hittar de fabriksinställda koppvolymerna genom att göra följande:
1 - Starta maskinen (se anvisningarna i föregående stycke). De vita kaffeknapparnas
kontrollampor ( 3 ) och ( 4 ) måste vara fortsatt tända (maskinen har då rätt
temperatur, redo att göra kaffe).
2-T
 ryck på kaffeknappen vars inställning du vill ändra i minst 5 sekunder utan att
släppa den. Knappens vita kontrollampa blinkar då snabbt och den centrala
kontrollampan ( 2 ) lyser vitt. Maskinen är nu satt i läget ”inställningar”.
3 - Tryck snabbt på den andra kaffeknappen: knappen slutar blinka.
Fabriksinställningarna återställs. Kaffeknapparnas kontrollampor ( 3 ) och ( 4 )
tänds. Maskinen är redo att göras kaffe.
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VARNINGSLAMPOR
- Lamporna tänds och slocknar omedelbart i ”Blå”, ”Vit”, ”Röd”
''När den är ansluten till elnätet bekräftar detta att maskinen startar.
- Kaffekopparnas kontrollampa ( 3 ) och ( 4 ) blinkar samtidigt (långsamt)
. Maskinen värms upp
- Kaffekopparnas kontrollampor ( 3 ) och ( 4 ) är permanent påslagna.
. Maskinen värms upp
- Endast en av koppvalens lampor ( 3 ) eller ( 4 ) lyser permanent
. Kaffecykeln för den valda koppen hanteras
- En av koppvalens lampor ( 3 ) och ( 4 ) blinkar snabbt och den centrala
kontrollampan lyser med fast sken
. Denna knapps kaffevolyms inställningar är nu aktiv
- En av koppvalens kontrollampor ( 3 ) eller ( 4 ) blinkar snabbt. De andra är släckta
. Inställningar har nu påbörjats för den blinkande kontrollampans knapp
- Den centrala kontrollampan ( 2 ) blinkar långsamt i färgen orange
	. Maskinavkalkning måste utföras. För mer information, se kapitel. Avkalkning
i enlighet med denna bruksanvisning.
När avkalkningscykeln har slutförts slocknar den centrala lampan.
- Den centrala kontrollampan ( 2 ) blinkar långsamt i färgen blå
	. Vattenbehålarens filter nr 12 måste bytas ut. Se kapitel. Filterbyte i
enlighet med denna bruksanvisning. Detta filter är tillgängligt på Zinzino
distansförsäljningssajt (www.zinzino.com).När filtret har bytts, tryck
samtidigt och snabbt på knapparna för svart liten kaffe och svart långt kaffe :
den centrala kontrollampan slocknar.
- Den centrala kontrollampan ( 2 ) blinkar snabbt i rött
	. Din kaffemaskin har råkat ut för ett tekniskt problem. Dra ut maskinens
strömkabel från vägguttaget. Vänta i 3 minuter och anslut den sedan igen.
Kontakta kundtjänst SAV om problemet kvarstår
	Zinzino kundtjänst med följande nummer, så att maskinen kan repareras
och eller bytas ut: +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com
- Den centrala kontrollampan ( 2 ) blinkar snabbt i blått
	. Kaffemaskinen har förvarats vid låg temperatur (under 5 °C). För att
fungera måste den förvaras vid en högre temperatur så att funktionen ”låg
säkerhetstemperatur” avaktiveras.
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BESKRIVNING AV KAFFEMASKINEN
För att bevara din kaffemaskins kaffe-extraktionsegenskaper EOH Rombouts
måste avkalkning utföras regelbundet. Kaffemaskinen indikerar per automatik när
avkalkning är nödvändig. Kaffemaskinens centrala kontrollampa blinkar långsamt i
orange.
färgen orange
Avkalkning måste utföras snabbt. Maskinens funktioner och livslängd riskerar annars
att försämras.
VIKTIGT : Överdriven avkalkning till följd av att tankfiltret inte används och/eller att
en avkalkningscykel inte utförs kan medföra att garantin blir ogiltig.
Att använda vitvinsvinäger på/i kaffemaskinen kan orsaka oåterkalleliga skador på
maskinen och dess funktion. Att använda ämnen som inte godkänts av Rombouts
avrådes starkt och kan leda till att garantin blir ogiltig.
Maskinen måste avkalkas med Rombouts avkalkningskit som finns tillgänglig på
Zinzino hemsida: www.zinzino.com
Läs instruktionerna som medföljer kitet för en korrekt av-kalkning.

RENGÖRING
Stäng av kaffemaskinen, koppla ur den och låt den svalna helt innan du rengör den.
Rengör EOH kaffemaskinen regelbundet med en fuktig svamp. Tvätta
vattenbehållaren ( 6 ), podbrickan ( 7 ), droppbrickan ( 9 ) och droppgallret ( 10 )
regelbundet och låt sedan torka ordentligt innan de sätts ihop igen.
Varning: För aldrig ner kaffemaskinen i vatten för att rengöra den. Tvätta aldrig
kaffemaskinen i en diskmaskin.
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F I LT E R BY T E
Töm tanken ( 6 ) på vatten.
Ta bort det gamla filtret ( 12 ) genom att dra det vertikalt ut ur behållaren.
Kasta det använda filtret ( 12 ) i papperskorgen, ej återvinningsbart.
Ta bort påsen från det nya filtret ( 12 ).
Sänk ned det nya filtret ( 12 ) i kallt vatten och rör om för att få bort luftbubblor.
Använd inte sköljvattnet för att göra kaffe.
Sätt in filtret ( 12 ) i höljet som finns i botten av vattenbehållaren ( 6 ). Tryck vertikalt på
den övre delen för att ansluta filtret korrekt.
Filtret ( 12 ) måste sitta på plats i sitt hölje.
Fyll behållaren med färskvatten ( 6 ).
Ställ en stor kopp på droppgallret ( 10 ) och skölj kaffemaskinen: tryck på knappen för
svart stor kaffe( 4 ) efter att ha satt in sköljpods av plast (levereras med maskinen) .
Släng sköljvattnet: kaffemaskinen är klar.
För att återställa filterbytesvarningen (den centrala kontrollampan) ( 2 ) blinkar
långsamt i blått), tryck snabbt (kortare än 5 sekunder) samtidigt på de två
kaffeknapparna ( 3 och 4 ): lampan kontrollampan slocknar.

Viktig information:
- Förvara nya filter i sin förseglade originalförpackning, på en sval, torr plats,
skyddad från ljus
- Filtrera endast kallt vatten
- Tvätta regelbundet behållaren ( 6 ).
- Byt filtret ( 12 ), var 250:e kaffekopp (när den centrala kontollampan
( 2 ) lyser blått).
- Använd inte filtret ( 12 ) för mer än 250 kaffekoppar. Kasta det omedelbart efter
detta.
Var finns behållarfilter N°12?
Detta filter är tillgängligt på Zinzino hemsida (www.zinzino.com) .
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SNABB FELSÖKNINGSGUIDE
PODS KOMMER INTE HELT IN I ÖPPNINGEN
- Se till att handtaget ( 1 ) är helt öppet innan du sätter in pods.
- Töm podbehållaren ( 7 ).
- Kontrollera att en tidigare införd pod inte har fastnat eller matats ut felaktigt.
Om en pod fortfarande är synlig genom öppningen efter att ha tömt podbehållaren
( 7 ) behöver du få ner den genom att trycka på den med fingertoppen.
DET GÅR INTE ATT GÖRA KAFFE
- Ingen kontrollampa lyser. Maskinen är i standbyläge Tryck på en kaffeknapp ( 3 )
eller ( 4 ) för att sätta på maskinen igen.
- Om de vita lamporna för varje knapp börjar blinka långsamt. Maskinen har
börjat värmas upp. Vänta sen tills kaffemaskinen har värmts upp (den vita
indikatorlampan på varje knapp lyser stadigt). - Kaffemaskinen är nu redo att göra
en kaffe.
- Om lamporna inte börjar blinka. Se till att enheten är ansluten till ett fungerande
uttag. Kontakta Zinzino kundtjänst på numret som anges i kapitlet ”Fel och
reparationer” om problemet kvarstår så att kaffemaskinen kan repareras och/eller
ersättas med en ny.
- Om den centrala kontrollampan ( 2 ) blinkar snabbt i rött: Dra ut maskinens
strömkabel från vägguttaget. Vänta i 3 minuter och anslut den sedan igen.
Kontakta Zinzino kundtjänst på numret som anges i kapitlet ”Fel och reparationer”
om problemet kvarstår så att kaffemaskinen kan repareras och/eller ersättas med
en ny.
- Om den centrala kontrollampan ( 2 ) blinkar snabbt i blått. innebär detta att
kaffemaskinen har förvarats vid låg temperatur (under 5 °C). För att fungera måste
den förvaras vid en högre temperatur så att funktionen ”låg säkerhetstemperatur”
avaktiveras.
PODS MATAS INTE UT TILL HANDTAGETS ÖPPNING
- Se till att handtaget ( 1 ) är helt öppet.
- Kontrollera att podbehållaren ( 7 ) är helt tom.
- Ta tag i handtaget ( 1 ) (öppna/stäng) flera gånger för att sänka ned pods.
- Skjut på pods med fingertoppen vid behov.
KAFFET RINNER INTE ALLS
- Kaffemaskinen avger ett normalt ljud.
Kontrollera att handtaget stängts helt och hållet ( 1 ).
Kontrollera att vattnet eller kaffet inte rinner in i podbehållaren ( 7 ).
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- Kaffemaskinen avger ett ovanligt ljud
Kontrollera att vattebehållaren ( 6 ) är tillräckligt full.
Om vattenbehållaren ( 6 ) är tom, fyll den och gör en till kaffe (helst svart stor
kaffe) Om det finns vatten i behållaren ( 6 ) kan maskinen vara igenkalkad och
måste genomgå en avkalkningscykel. Om avkalkning inte löser problemet har
ett tekniskt problem uppstått på din kaffemaskin. Kontakta Zinzino kundtjänst
på numret som anges i kapitlet ”Fel och reparationer” så att kaffemaskinen kan
repareras och/eller ersättas med en ny.
KAFFET RINNER LITE
- Kaffemaskinen avger ett normalt ljud.
Kontrollera att handtaget stängts helt och hållet ( 1 ).
Kontrollera att vattnet eller kaffet inte rinner in i
podbehållaren ( 7 ).
- Maskinen avger ett ovanligt ljud
Ta bort behållaren ( 6 ) och kontrollera att
vatten rinner när du trycker på ventilen. Byt ut behållaren ( 6 )
och kontrollera att är ordentligt placerad.

LÄCKAGE UNDER KAFFEMASKINEN
- Kontrollera att behållaren ( 6 ) är ordentligt
placerad.
Övre kroken ska vara fäst i sitt hölje.
Ändstycket sätt in i kaffemaskinens öppning.
Tryck in helt.
- Kontrollera att droppbrickan ( 9 ) inte är full.
Ta ut podbehållaren ( 7 ). Ta ut droppbrickan ( 9 )
och töm den vid behov.

F E L O C H R E PA R AT I O N E R
Om du inte har kunnat gör en felsökning med "anvisningarna för en snabb felsökning"
hjälper vår kundservice gärna dig för att hitta en snabb lösning. Nås på
+46 31 771 71 51 ; customer.eu@zinzino.com
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F R I S TÅ E N D E D E L A R
INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV RESERVDELAR
Reservdelarna, filter nr 12 samt avkalkningskit specifika för din
Kaffemaskinen finns på www.zinzino.com.
1 - Reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror köpta från webbutiken måste
alltid installeras och användas i enlighet med maskinens bruksanvisning.
Denna bruksanvisning, som följer med produkten, finns också tillgänglig på vår
webbplats.
2 - Reservdelarna och tillbehören är avsedda att installeras och användas endast på
Rombouts 1.2.3 SPRESSO-maskiner®.
3 - Det är kundens eget ansvar att säkerställa en adekvat och korrekt installation och
användning av reservdelar köpta från nätbutiken. För att få personlig och lämplig
rådgivning uppmanas kunderna till instruktionerna på förpackningen av de
beställda delarna och/eller maskinens bruksanvisning.
4 - CMC Rombouts kan inte hållas ansvarigt för reklamation som uppstår på grund
av; felaktig användning och/eller felaktig installation av reservdelar, felaktig
användning och/eller installation av reservdelar i kombination med andra enheter
som produkten inte är kompatibel med . Vi påminner om att icke-rekommenderad
användning och/eller installation riskerar att orsaka personskada.

TEKNISKA EGENSKAPER
Automatisk stand-by
Effekt: 1250 W
Spänning: 220-240 V

Vikt: 3 kg
Pump: 15 bar
Behållare 0,8 liter

Kartongens mått (L x l x h) : 395mm x 167mm x 325mm.
Kaffemaskinen "EOH" har en garanti på 5 år räknat från
inköpsdatumet i Europeiska unionen.
Kalkskador täcks inte av garantin.
Den här kaffemaskinen är CE-märkt. Alla reparationsåtgärder måste överlåtas till
Rombouts tekniska service.
Återvinning med respekt för miljön
Elektrisk och elektronisk utrustning ska källsorteras
Kasta inte avfall från elektrisk och elektronisk utrustning med osorterat avfall, utan
källsortera
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