
BRUGSANVISNING - GARANTI OG TEKNISK SERVICE

LÆS 
OPLYSNINGERNE 
OMHYGGELIGT 
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Tillykke!
Kære kunde. Tak for dit valg af mælkeskummeren Lavazza A MODO MIO, 
og tak for at vælge LAVAZZA.
Inden du tænder mælkeskummeren, anbefales det at læse brugsanvisningen 
omhyggeligt. 
Brugsanvisningen indeholder oplysninger om brug og rengøring af 
mælkeskummeren, samt hvordan mælkeskummeren holdes effektivt.
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Anvendelsesområde: 
Dette apparat er beregnet til brug i private hjem og lignende,  
herunder:
– I køkkenet, i forretninger, på kontoret, og på andre arbejdspladser.
– På hotelværelser, motelværelser, ferielejligheder osv.
– På Bed & breakfast værelser / i lejligheder.
Tekniske ændringer er forbudt. Enhver ikke tilladt brug er forbudt 
på grund af de risici, som er forbundet hermed.
Apparatet må ikke benyttes af børn under 8 år og personer med fy-
siske, sansemæssige eller mentale handicaps eller med mang lende 
erfaring eller kendskab, medmindre dette sker under opsyn, eller 
såfremt de er blevet instrueret med hensyn til forsvarlig brug af 
apparatet og har forstået de farer, som er forbundet med brugen. 
Børn må ikke benytte apparatet som legetøj.
Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år. 
Rengøring og vedligeholdelse, som påhviler brugeren, må ikke 
udføres af børn uden opsyn.
Placering: 
Anbring apparatet på et sikkert sted, hvor ingen kan vælte det eller 
blive skadet af det. 
Opbevar ikke apparatet ved temperaturer under 4 °C, eftersom 
frosten vil kunne ødelægge det. 
Brug ikke apparatet udendørs. Anbring ikke apparatet på meget 
varme flader og/eller i nærheden af åben ild. 
Strømforsyning: 
Slut kun apparatet til en passende stikkontakt. Spændingen skal 
svare til spændingen, der er angivet på typeskiltet på apparatet.
Ledning:
Brug ikke apparatet, hvis ledningen er defekt. 
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten 
eller det autoriserede tekniske servicecenter for at undgå enhver 
form for risiko. Før ikke ledningen gennem hjørner og skarpe  
kanter eller over meget varme genstande. 
Undlad at flytte apparatet ved at trække i ledningen. 
Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen, og rør 
ikke stikket med fugtige hænder. 
Undgå, at ledningen hænger frit ned fra borde eller hylder.

SIKKERHED



4

DK

 Fare for elektrisk stød:
Sørg for, at de spændingsførende dele ikke kommer i kontakt med 
vand. Dette apparat må ikke nedsænkes i vand. 

 Beskyttelse af børn under 8 år:
Hold børn under opsyn for at hindre, at de benytter apparatet som 
legetøj. 
Børn er ikke i stand til selv at vurdere den fare, som er forbundet 
med elektriske apparater. 
Opbevar apparatets emballage utilgængeligt for børn. 

 Fare for forbrændinger:
Beholderen til mælk bliver varm i forbindelse med brug. 
Berør ikke de varme dele umiddelbart efter brug af apparatet.

 Rengøring:
Inden rengøring af apparatet er det meget vigtigt at koble stikket 
fra stikkontakten og vente, indtil apparatet er afkølet. 
Læg ikke apparatet i blød i vand. 
Det er strengt forbudt at forsøge at udføre indgreb i apparatet.

 Opbevaring af apparatet: 
Fjern stikket fra stikkontakten, når apparatet ikke skal anvendes i en 
længere periode. 
Anbring apparatet på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn. 
Beskyt det mod støv og snavs.

 Reparationer/vedligeholdelse:
Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyr-
relser, defekt eller mistanke om defekt efter fald. 
Tænd ikke apparatet, hvis det er defekt. Indgreb og reparationer 
må kun udføres af autoriserede servicecentre. 
Hvis indgreb ikke udføres som foreskrevet, bortfalder ethvert an-
svar for eventuelle skader. 

SIKKERHED
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 Bortskaffelse af apparatet efter endt driftslevetid: 
OPLYSNINGER TIL BRUGERNE: Symbolet med den overstre-
gede skraldespand på apparatet eller emballagen indebærer, at 
apparatet ikke må bortskaffes som almindeligt affald, når det ikke 
længere skal benyttes.
Efter endt driftslevetid skal brugeren derfor indlevere apparatet 
ved passende indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald.
Passende kildesortering for efterfølgende genbrug, behandling og 
miljøvenlig bortskaffelse af apparatet hindrer miljø- og sundheds-
skadelige konsekvenser og forbedrer efterfølgende genbrug og/
eller recirkulering af apparatets materialer.
Bortskaffelse af apparatet i modstrid med kravene i den gældende 
nationale lovgivning sanktioneres.

SIKKERHED
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DK KOMPONENTER I MÆLKESKUMMEREN

• Mælkeskummer 
• Brugsanvisning - garanti
• Lynvejledning

* Karakteristikaene og pakkens indhold kan variere afhængigt af det konkrete marked.

I PAKKEN *

Låg

Pisker

Base Ledning

Mælkeskummer

Pakning

Multifunktionsknap
(tænding/slukning/
tilberedning)

Konnektor på base

Etiket
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DKKLARGØRING AF MÆLKESKUMMER

 Producenten kan ikke gøres ansvarlig 
for eventuelle skader i tilfælde af: 
• forkert brug eller brug i modstrid 

med de fastsatte formål
• reparationer udført ved uautorisere-

de servicecentre
• ændringer i ledningen
• ændringer i en hvilken som helst af 

apparatets komponenter
• brug af uoriginale reservedele og 

uoriginalt tilbehør
• opbevaring i lokaler med tempera-

turer under 4 °C
• brug i lokaler med temperatur under 

10 °C eller over 40 °C
• brug i lokaler med relativ luftfugtig-

hed over 95%
I disse tilfælde bortfalder garantien. 

 Fjern al emballage, og kontrollér, at ingen 
komponenter mangler. 

 Når apparatet bruges første gang eller ef-
ter længere tids stilstand, skal det rengø-
res omhyggeligt som beskrevet i kapitlet 
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØ-
RING.

 Dette apparat må kun benyttes med 
det originale tilbehør fra producenten. 

 Producenten kan ikke gøres ansvarlig 
for skader i tilfælde af forkert brug af 
mælkeskummeren eller manglende 
overholdelse af anvisningerne.

START AF MÆLKESKUMMER

 Placér apparatet på et plant og stabilt 
underlag i god afstand fra vand og var-
mekilder.

 Mælkeskummerens base må kun  
sluttes til en stikkontakt med jordfor-
bindelse, der er installeret som fore-
skrevet i lovgivningen. 

 Kontrollér, at forsyningsspændingen 
svarer til den spænding, der er angivet 
på typeskiltet. Dette produkt opfylder 
kravene i de gældende direktiver om 
CE-mærkning.

 Fjern al plast- og papiremballage, når 
mælkeskummeren tages i brug. 

 Placér mælkeskummeren på den elek-
triske base, og sørg for, at den er place-
ret korrekt. Slut ledningen på basen til 
stikkontakten. 

 Når mælkeskummeren placeres på basen, 
udsender apparatet et langt lydsignal.
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MÆNGDE VED PÅFYLDNING

 Overhold altid de niveauer, som er an-
givet i mælkeskummeren.

 Tænd ikke mælkeskummeren, hvis 
den er tom, eller hvis mængden af 
mælk er mindre end MIN niveauet 
(60 ml). 

 Dette kan medføre overophedning 
når den er i gang. I tilfælde af overop-
hedning slukker apparet automatisk.

 Fyld ikke mælkeskummeren til over 
MILK niveauet, da dette medfører 
stænk af varm mælk.

 
 Fyld mælkeskummeren med maks.  

120 ml (FOAM niveau) for at opvarme 
og piske mælken.

 Fyld mælkeskummeren med maks.  
180 ml (MILK niveau) for at opvarme 
og omrøre mælken.

FOAM

MILK

MIN.

KLARGØRING AF MÆLKESKUMMER

 Dette apparat er udelukkende ud-
viklet til opvarmning og piskning af 
mælk. 

 Påfyld ikke andre flydende eller faste 
stoffer i beholderen end de, som er 
angivet af Lavazza 

 Efterlad ikke mælkeskummeren uden 
opsyn, når den er i gang. 

 
 Tag først mælken ud af køleskabet 

umiddelbart inden brug for at opnå det 
bedste resultat.

 Kontrollér, at kontaktområdet på basen 
er rent og tørt.
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RENGØRING INDEN BRUG

 Udfør en indledende rengøring inden 
brug af apparatet.

 Fjern låget og fyld mælkeskummeren 
med koldt drikkevand uden brus op til 
FOAM mærket (120 ml).

 Sæt låget på mælkeskummeren.

 Tryk på multifunktionsknappen for at 
starte rengøringen.

 Apparatet udsender to lydsignaler for at 
signalere, at rengøringen er slut. 

 Fjern mælkeskummeren fra basen, tøm 
den og rengør alle dens komponenter.

PLACERING AF TILBEHØR

 Brug ikke mælkeskummeren uden 
anbringelse af piskeren.

 Fjern låget fra mælkeskummeren.

 Placer piskeren i mælkeskummeren.

 Sæt låget på mælkeskummeren.

KLARGØRING AF MÆLKESKUMMER
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OPVARMNING OG PISKNING AF 
MÆLK

 Fjern låget fra mælkeskummeren.

 Placer piskeren i mælkeskummeren..

 Hæld mælk i mælkeskummeren i en 
mængde, der svarer til mellem MIN ni-
veauet og FOAM niveauet.

 Fyld ikke mælkeskummeren op over 
FOAM niveauet. I modsat fald er der 
risiko for udslip af mælk.

 For at opnå ideelt varmt mælkeskum  
anbefales det at benytte køleskabskold  
(4-8 °C) sødmælk (pasteuriseret eller 
UHT-behandlet).

 Brug ikke mælk med stuetemperatur.

 Sæt låget på mælkeskummeren.

 Placér mælkeskummeren på basen.

 Kontrollér, at mælkeskummerens bund 
og basen er tørre.

 

BRUG AF MÆLKESKUMMER

 Tryk hurtigt en gang på multifunktions-
knappen. 

 Låget skal være placeret i forbindelse 
med brug. 

 Fjern ikke mælkeskummeren fra ba-
sen, før processen er slut. 

 Apparatet udsender et kort lydsignal 
efter ca. 1-2 sekunder.

 Multifunktionsknappen blinker med hvidt 
lys.

 Apparatet starter tilberedningen.

 Piskningen afbrydes automatisk, når 
mælken er tilstrækkeligt varm.

 Apparatet udsender to lydsignaler for at 
signalere, at piskningen er slut.

 Lyset i multifunktionsknappen slukkes.

1 KLIK
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 Fjern mælkeskummeren fra basen.

 

 

 
 

 Åbn låget og hæld den piskede mælk i 
koppen.

 Sørg for, at piskeren forbliver i mæl-
keskummeren, mens mælken hældes 
i koppen.

 Fjern apparatets stik fra stikkontak-
ten, og lad apparatet afkøle, inden 
det rengøres. 

 Vedrørende yderligere oplysninger 
henvises til kapitlet VEDLIGEHOL-
DELSE OG RENGØRING.

BRUG AF MÆLKESKUMMER
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OPVARMNING AF MÆLK

 Gør som beskrevet i punkt    og     i 
kapitlet OPVARMNING OG PISK-
NING AF MÆLK.

 Hæld mælk i mælkeskummeren i en 
mængde, der svarer til mellem MIN ni-
veauet og MILK niveauet.

 Fyld ikke mælkeskummeren op over 
MILK niveauet (180 ml). I modsat 
fald er der risiko for udslip af mælk.

 For at opnå et ideelt resultat anbefales det 
at benytte køleskabskold (4-8 °C) sød-
mælk (pasteuriseret elle UHT-behandlet).

 Brug ikke mælk med stuetemperatur.

 Sæt låget på mælkeskummeren.

 Placér mælkeskummeren på basen.

 Kontrollér, at mælkeskummerens bund 
og basen er tørre

BRUG AF MÆLKESKUMMER

 Tryk to gange hurtigt på multifunktions-
knappen.

 Låget skal være placeret i forbindelse 
med brug.  

 Tryk to gange hurtigt på knappen. 
Det andet klik skal ske senest 1 se-
kund efter det første klik.

 Fjern ikke mælkeskummeren fra ba-
sen, før processen er slut.

 Apparatet udsender to lydsignaler.

 Multifunktionsknappen blinker lang-
somt med hvidt lys.

 Apparatet starter klargøringen.

 Opvarmningen afbrydes automatisk, 
når mælken er tilstrækkeligt varm.

 Apparatet udsender to lydsignaler for at 
signalere, at opvarmningen er slut.

 Lyset i multifunktionsknappen slukkes.

2 KLIK
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DKBRUG AF MÆLKESKUMMER

 Fjern mælkeskummeren fra basen.

 

 
 
 
 

 Åbn låget og hæld den varme mælk i 
glasset.

 Sørg for, at piskeren forbliver i mæl-
keskummeren, mens mælken hældes 
i koppen.

 Fjern apparatets stik fra stikkontak-
ten, og lad apparatet afkøle, inden 
det rengøres. 

 Vedrørende yderligere oplysninger 
henvises til kapitlet VEDLIGEHOL-
DELSE OG RENGØRING.
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PISKNING AF KOLD MÆLK

 Det er muligt at piske mælken uden at 
opvarme den. 

 Gør som beskrevet i punkt     til     i 
kapitlet OPVARMNING OG PISK-
NING AF MÆLK.

 For at opnå perfekt koldt mælkeskum an-
befales det at benytte køleskabskold  
(4-8 °C) letmælk (pasteuriseret eller 
UHT-behandlet).

 Brug ikke mælk med stuetemperatur.

 Tryk på multifunktionsknappen og hold 
den trykket nede i min. 3 sekunder.

 Apparatet udsender et langt lydsignal.

 Multifunktionsknappen blinker hurtigt 
med hvidt lys. 

 Apparatet starter tilberedningen.

 Piskningen afbrydes automatisk efter 
ca. 1 minut.

 Apparatet udsender to lydsignaler for at 
signalere, at piskningen er slut.

 Lyset i multifunktionsknappen slukkes.

 Fjern mælkeskummeren fra basen.

BRUG AF MÆLKESKUMMER

 Åbn låget og hæld den piskede mælk i 
koppen.

 Sørg for, at piskeren forbliver i mæl-
keskummeren, mens mælken hældes 
i koppen.

MIDLERTIDIG ELLER DEFINITIV 
AFBRYDELSE AF PROCESSEN

 Afbryd tilberedningen ved at trykke end-
nu en gang på multifunktionsknappen.

 Genstart tilberedningen ved at trykke 
endnu en gang på multifunktionsknappen.

 Hvis tilberedningen afbrydes, kan mæl-
ken ikke anvendes igen men skal kasseres. 

 Multifunktionsknappen vil blinke med 
rødt lys.

> 3 sekunder
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RENGØRING AF MÆLKESKUMMER

 Fjern altid stikket fra stikkontakten 
inden rengøring af mælkeskummeren 
og tilbehøret. For at undgå risikoen 
for elektrisk stød, må ledningen og 
apparatets base ikke rengøres eller 
nedsænkes i vand.

• Mælkeskummeren, piskeren og låget 
skal afvaskes hver gang efter brug. 

• Vedrørende afvaskning af de forskellige 
komponenter henvises til tabellen ne-
denfor.

 Mælkeskummeren og basen må ikke 
afvaskes i opvaskemaskine. 

 Brug ikke skurepulver eller opløsnings-
midler.

 Kontrollér, at mælkeskummerens base 
altid er helt tør.

 Det anbefales at fjerne etiketten fra låget, 
inden det vaskes i opvaskemaskine.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
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DK FEJLFINDING

Konstateret problem Mulige årsager Afhjælpning 
Mælkeskummeren 
tændes ikke.  
Kontrollampen  er 
slukket efter tryk på
multifunktionsknappen. 

 » Der er ikke sluttet strøm 
til apparatet.

 » Apparatet er sluttet 
til en stik- eller 
forgreningsdåse.

 » Der er ingen strøm i 
stikkontakten. 

 » Mælkeskummeren er 
ikke anbragt korrekt. 
 
 

 » Elektrisk fejl.

 »   Kontrollér, at ledningen er indsat 
korrekt i stikkontakten.

 » Slut apparatet direkte til stikkontakten. 
 

 » Kontrollér, at der er strøm ved at 
slutte en anden elektrisk anordning til 
forsyningen.

 » Placér mælkeskummeren på 
basen, og kontrollér, at der ikke er 
fremmedlegemer mellem basen 
og mælkeskummeren, som hindrer 
korrekt funktion.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

Mælkeskummeren 
pisker ikke mælken.

 »  Piskeren er ikke placeret 
i mælkeskummeren eller 
er ikke monteret/indsat 
korrekt.

 » Multifunktionsknappen 
er ikke aktiveret korrekt.

 » Mælkeskummeren er 
defekt.

 » Kontrollér, at piskeren findes, er 
monteret og er indsat korrekt i 
mælkeskummeren. 

 » Kontrollér, at der ikke trykkes to gange 
på multifunktionsknappen.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

Mælkeskummets 
kvalitet er dårlig.

 » Piskeren er ikke placeret 
i mælkeskummeren eller 
er ikke monteret/indsat 
korrekt.

 » Mælkeskummeren eller 
piskeren er snavset.

 » Mængden af mælk er 
ikke korrekt. 

 » Mælken er ikke 
velegnet. 
 
 
 
 

 » Der går for lang tid 
mellem tilberedning og 
indtagelse.

 » Kontrollér, at piskeren findes, er 
monteret og er indsat korrekt i 
mælkeskummeren. 

 » Kontrollér, at mælkeskummeren og 
piskeren er rene.

 » Kontrollér, at den påfyldte 
mælkemængde er korrekt.  
Overhold de anførte niveauer.

 » For at opnå ideelt varmt skum 
anbefales det at benytte køleskabskold 
(4-8 °C) sødmælk (pasteuriseret eller 
UHT-behandlet).  
For at opnå ideelt koldt skum 
anbefales det at benytte køleskabskold 
(4-8 °C) letmælk.

 » Hæld skummet i koppen umiddelbart 
efter tilberedningen og indtag det 
med det samme.

Kontrollampe   er 
tændt og blinker (rødt 
lys).

 »  Apparatet er 
overophedet. 
 
 

 » Elektrisk fejl.

 » Vent et par minutter og forsøg igen.
Kontrollér, at den anvendte mælk ikke 
allerede er blevet opvarmet. 
Tøm beholderen for mælk, skyl den i 
koldt vand og gentag processen.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.
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Konstateret problem Mulige årsager Afhjælpning 
Mælkeskummeren 
tændes ikke.  
Kontrollampen  er 
slukket efter tryk på
multifunktionsknappen. 

 » Der er ikke sluttet strøm 
til apparatet.

 » Apparatet er sluttet 
til en stik- eller 
forgreningsdåse.

 » Der er ingen strøm i 
stikkontakten. 

 » Mælkeskummeren er 
ikke anbragt korrekt. 
 
 

 » Elektrisk fejl.

 »   Kontrollér, at ledningen er indsat 
korrekt i stikkontakten.

 » Slut apparatet direkte til stikkontakten. 
 

 » Kontrollér, at der er strøm ved at 
slutte en anden elektrisk anordning til 
forsyningen.

 » Placér mælkeskummeren på 
basen, og kontrollér, at der ikke er 
fremmedlegemer mellem basen 
og mælkeskummeren, som hindrer 
korrekt funktion.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

Mælkeskummeren 
pisker ikke mælken.

 »  Piskeren er ikke placeret 
i mælkeskummeren eller 
er ikke monteret/indsat 
korrekt.

 » Multifunktionsknappen 
er ikke aktiveret korrekt.

 » Mælkeskummeren er 
defekt.

 » Kontrollér, at piskeren findes, er 
monteret og er indsat korrekt i 
mælkeskummeren. 

 » Kontrollér, at der ikke trykkes to gange 
på multifunktionsknappen.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

Mælkeskummets 
kvalitet er dårlig.

 » Piskeren er ikke placeret 
i mælkeskummeren eller 
er ikke monteret/indsat 
korrekt.

 » Mælkeskummeren eller 
piskeren er snavset.

 » Mængden af mælk er 
ikke korrekt. 

 » Mælken er ikke 
velegnet. 
 
 
 
 

 » Der går for lang tid 
mellem tilberedning og 
indtagelse.

 » Kontrollér, at piskeren findes, er 
monteret og er indsat korrekt i 
mælkeskummeren. 

 » Kontrollér, at mælkeskummeren og 
piskeren er rene.

 » Kontrollér, at den påfyldte 
mælkemængde er korrekt.  
Overhold de anførte niveauer.

 » For at opnå ideelt varmt skum 
anbefales det at benytte køleskabskold 
(4-8 °C) sødmælk (pasteuriseret eller 
UHT-behandlet).  
For at opnå ideelt koldt skum 
anbefales det at benytte køleskabskold 
(4-8 °C) letmælk.

 » Hæld skummet i koppen umiddelbart 
efter tilberedningen og indtag det 
med det samme.

Kontrollampe   er 
tændt og blinker (rødt 
lys).

 »  Apparatet er 
overophedet. 
 
 

 » Elektrisk fejl.

 » Vent et par minutter og forsøg igen.
Kontrollér, at den anvendte mælk ikke 
allerede er blevet opvarmet. 
Tøm beholderen for mælk, skyl den i 
koldt vand og gentag processen.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

• Nominel spænding - Nominel effekt -  
 Forsyning: se skiltet på apparatet
• Mål:  Højde 200 mm    
  Bredde 100 mm
  Dybde 100 mm         

• Vægt: ca. 0,85 kg
• Beholder til mælk: Maks. 180 ml
• Anvendte materialer: Termoplast
• Kabellængde 0,6 m

Konstateret problem Mulige årsager Afhjælpning 
Udslip af mælk fra 
mælkeskummeren.

 » Mængden af mælk er 
for stor.

 » Overhold de anførte niveauer for den 
pågældende tilberedning.

Mælken er ikke blevet 
opvarmet, den er 
fortsat kold.

 » Multifunktionsknappen 
er ikke aktiveret korrekt. 

 » Mælkeskummeren er 
defekt.

 » Kontrollér, at multifunktionsknappen 
ikke holdes trykket nede i mere end 3 
sekunder.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

Mælken er for varm 
eller er brændt på.

 » Mængden af mælk er 
ikke korrekt.

 » Mælkeskummeren er 
defekt.

 » Kontrollér, at mængden af mælk ikke 
er under MIN niveauet.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

Mælkeskummeren 
støjer.

 » Komponenterne er ikke 
installeret korrekt. 
 
 

 » Der er fremmedlegemer.

 » Kontrollér, at piskeren er anbragt 
korrekt.

 » Kontrollér, at låget er anbragt korrekt.
 » Kontrollér, at apparatet er placeret på 
et stabilt underlag.

 » Kontrollér, at der ikke er 
fremmedlegemer i mælkeskummeren.

 » Kontrollér, at der ikke er 
fremmedlegemer mellem basen 
og mælkeskummeren, som hindrer 
korrekt funktion.

Manglende 
tilberedning af kold 
drik.

 » Multifunktionsknappen 
er ikke aktiveret korrekt. 

 » Mælkeskummeren er 
defekt.

 » Kontrollér, at multifunktionsknappen 
holdes trykket nede i mere end 3 
sekunder.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

Tilberedningen 
standser umiddelbart 
efter start.

 » Mælkeskummeren er 
for varm.

 » Brug med varm mælk. 

 » Mælkeskummeren er 
defekt.

 » Skyl mælkeskummeren med koldt 
vand og hæld kold mælk i.

 » Genbrug ikke mælk, som allerede har 
været opvarmet. Brug kold mælk.

 » Kontakt Lavazza kundeservice.

FEJLFINDING
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DK GARANTI OG TEKNISK SERVICE LAVAZZA A MODO MIO

Når du har brug for service
Hvis der opstår tvivl eller der er behov for teknisk assistance, så tøv ikke med at kontakte:

Personalet sidder klar til at besvare dine spørgsmål og anmodninger om information vedrørende garanti og 
teknisk service.
Garantibetingelser
1) LAVAZZA garanterer, at apparatet ikke er behæftet med fejl i en periode på to år fra købs- eller leve-

ringsdatoen, hvis denne er senere.
2) LAVAZZA garanterer, at apparatet ikke er behæftet med fejl i en periode på to år fra leveringsdatoen. 

Ved fejl forstås en markant begrænsning eller reduktion af apparatets værdi eller egnethed til brug.
3) Perioden beregnes på baggrund af datoen på kvitteringen eller på transport- og leveringsdokumentet.
 I tilfælde af fejl på produktet inden leveringsdatoen, udfører LAVAZZA en af følgende alternativer:

a Reparation af det defekte apparat som beskrevet i afsnittet Praktiske oplysninger. 
b Udskiftning af det defekte apparat med et andet apparat med samme karakteristika eller, hvis 

dette objektivt ikke er muligt eller er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger, med et 
apparat med tilsvarende eller højere værdi som beskrevet i afsnittet Praktiske oplysninger.

I forbindelse med påberåbelse af denne garanti skal udskiftning af apparatet antages at være forbundet 
med uforholdsmæssige omkostninger, såfremt udskiftningen indebærer urimelige omkostninger i forhold 
til reparationen henset til den værdi, som varen ville have, hvis den var mangelfri, omfanget af manglen 
og den mulighed, at den alternative afhjælpning kan iværksættes uden væsentlige gener for forbrugeren.
Iværksættelsen af en sådan afhjælpning påhviler LAVAZZA og er ikke forbundet med omkostninger for 
forbrugeren. Risici og omkostninger i forbindelse med transport af apparatet frem til det autoriserede 
servicecenter bæres af LAVAZZA.

4) Garantien dækker ikke alle de dele, som viser sig at være defekte som følge af: forsømmelig eller uagt-
som brug eller opbevaring, forkert eller uautoriseret brug af apparatet, manglende overholdelse af in-
struktionerne vedrørende brug, forkert installation, reparationer udført af uautoriseret personale, brug af 
uoriginalt tilbehør eller reservedele, normal slitage af materiale som følge af brug af apparatet (specielt 
tilkalkning og slitage på sliddele såsom pakninger eller vandfilter), lynnedslag, fugt, brand, forkert for-
syningsspænding, andre hændelser, som ikke kan tilregnes producenten eller ikke udgør fabriksfejl på 
apparatet. 

5) Ethvert indgreb i garantiperioden indebærer ikke en forlængelse eller fornyelse af apparatets garantiperi-
ode. De udskiftede dele tilhører LAVAZZA.

6) LAVAZZA påtager sig intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader på personer, ting eller hus-
dyr, som skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen. Dette gælder 
specielt vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af apparatet.

Praktiske oplysninger:
VIGTIGT
• Gem kvitteringen eller transportdokumentet (i tilfælde af køb med levering) eller ethvert 

andet dokument, som kan bevise datoen for køb eller levering af apparatet.
• Gem apparatets emballage, idet den kan være nyttig i forbindelse med efterfølgende flyt-

ning af apparatet.

1) Kontakt Lavazza A MODO MIO kundeservice:
• beskriv fejlen eller tvivlen;
• oplys de nødvendige informationer: købs- eller leveringsdato, apparatets serienummer.

2) Såfremt en teknisk defekt bevises, giver Lavazza A MODO MIO kundecenteret alle de oplysninger, som 
er nødvendige for tilbagesendelse af apparatet med fragtfirma med henblik på efterfølgende reparation 
eller udskiftning.

3) Rengør apparatet og tøm tanken. Pak apparatet i den originale emballage eller i alternativ emballage, 
som hindrer skader under transporten. Lavazza afholder alle omkostninger i forbindelse med transport af 
produktet.

Lavazza A MODO MIO kundeservice 
Erritsø Møllebanke 3
DK 7000 Fredericia

E-mail: webshop@lavazza.dk
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Producenten forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående meddelelse herom
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Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

www.lavazza.com




