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EN
BREVILLE’S SAFETY
intended use. Injury could
occur from misuse.
PRECAUTIONS
SAFETY PRECAUTIONS FOR • Do not immerse the
appliance or power cord
YOUR BREVILLE ESPRESSO
and plug in water or any
MACHINE
other liquid. Wash the
• Read carefully and save all
following 10 parts in warm
the instructions provided
water with a mild detergent;
with an appliance.
milk jug, drip tray grill,
• Do not remove the Group
one cup and two cup filter
Handle during the espresso
baskets, group handle/
pour or water flow as the
portafilter, drip tray, tamper,
unit is under pressure.
top burr, bean hopper and
Removing the Group
water reservoir. Rinse and
Handle during either of
dry each part thoroughly
these operations can lead
before replacing. Wipe the
to a scalding or injury.
steam wand with a damp
cloth. See Care & Cleaning
• The Steam & Hot Water
section for full details.
Wand becomes very hot
during texturing milk and
• This appliance is intended
water flow. This may cause
to be used in household
burns in case of contact,
and similar applications
therefore avoid any direct
such as: staff kitchen areas
contact with the wand.
in shops, offices and other
working environments; farm
• Always disconnect the plug
houses; by clients in hotels,
from the power outlet prior
motels and other residential
to cleaning the espresso
type environments; bed and
machine or if there is any
breakfast type environments.
problem during the coffee
making process.
• This appliance can be used
by children aged 8 years
• Do not place hands directly
and above and persons with
under the steam, hot water
reduced physical, sensory
or espresso pour as this can
or mental capabilities or lack
lead to a scalding or injury.
of experience if they have
• The temperature of accessible
been given supervision or
surfaces may be high when
instruction concerning use
the appliance is operating.
of the appliance in a safe
Even after use, the heating
way and understand the
element surface is subject to
hazards involved. Cleaning
residual heat after use.
and maintenance shall
• Do not use an appliance for
not be made by children
any purpose other than its
unless they are older than
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8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of
reach of children aged less
than 8 years. Children shall
not play with the appliance.
• Always place the unit on a
flat, level surface.
• Do not operate without water
in reservoir. Fill reservoir with
only clean and cold water.
Observe the maximum filling
volume is 2 litres.
• Do not allow the Power Cord
to come into contact with
the hot parts of the espresso
machine, including the Cup
Warming Plate and the Steam
& Hot Water Wand.
• Do not operate this appliance
with a damaged cord or plug
or if the appliance has been
damaged in any manner. If
the supply cord is damaged
it must be replaced by the
manufacturer, its service
agent or similarly qualified
persons in order to avoid a
hazard.
• Appliances are not intended
to be operated by means of
an external timer or separate
remote control system.
Breville is very safety
conscious when designing
and manufacturing consumer
products, but it is essential
that the product user also
exercise care when using an
electrical appliance. Listed
below are precautions which
are essential for the safe use
of an electrical appliance:

• Always turn the power off
at the power outlet before
you insert or remove a plug.
Remove by grasping the plug
- do not pull on the cord.
• Turn the power off and
remove the plug when the
appliance is not in use and
before cleaning.
• Always use your appliance
from a power outlet of the
voltage (A.C. only) marked
on the appliance.
• Never leave an appliance
unattended while in use.
• Do not use an appliance for
any purpose other than its
intended use.
• Do not place an appliance
on or near a hot gas flame,
electric element or on a
heated oven.
• Do not place on top of any
other appliance.
• Do not let the power cord of
an appliance hang over the
edge of a table or bench top
or touch any hot surface.
If you have any concerns
regarding the performance
and use of your appliance,
please visit the Breville
Website or contact Breville
Consumer Care - details are
on the back page. Ensure the
above safety precautions are
understood.
Do not use any accessory
not recommended by the
manufacturer as this may
result in injury or damage to
the appliance.
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BARISTA
BARISTA MAX
MAX
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MANUAL SHOT
SHOT

FEATURES OF YOUR BREVILLE BARISTA MAX
A. R
 emovable Bean Hopper
The removable 250g capacity Bean
Hopper features 30 easily adjustable Grind
Settings. Turn the Hopper from coarse to
fine to adjust the Grind Setting & maximise
the taste of your espresso.

FEATURES OF YOUR BREVILLE BARISTA MAX

E. R
 emovable Drip Tray, Grill & Grind
Bin
Includes a Water Level Indicator which
floats through the Stainless Steel Grill to
indicate when the tray is full of water &
requires emptying.

GRINDER
GRINDER
GRINDER

TAP
TAP &
& GO
GO
J. G
 roup Head - 58mm Commercial
Size
BARISTA MAX
BARISTA MAX
The wider size allows more evenMANUAL SHOT
MANUAL
MANUAL SHOT
SHOT
extraction of the tamped coffee grinds.
GRINDER
GRINDER

GRINDER
GRINDER

MANUAL SHOT
MANUAL SHOT

GRINDER

TAP & GO
GRINDER
TAP
& GO
GRINDER

TAP & GO
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L
CL

Cleaning Brush

Cleaning Disc
Area behind the Drip Tray, for storing the
One & Two Cup Filter Baskets, Cleaning
Disc, Cleaning Brush & Cleaning Pin.

58mm Tamper

460mL Milk Jug

A removable Grind Bin for collecting
overflowed coffee grinds, separate from
the water, is located in the Drip Tray.
Simply remove the Grind Bin & discard
grinds as required.

G. N
 on-slip Feet
The non-slip silicone feet ensure that
the Barista Max remains stable on the
benchtop during use.
H. W
 arming Plate with Tamper Home
Preheats cups & glasses which helps to
retain the essential characteristics of true
espresso aroma & a rich, sweet taste.
Tamper home located on the top of the
Warming Plate for convenient access &
storage.
I. R
 emovable 2.8L Water Reservoir
Push back the lid & fill with cold water, or
remove the Water Reservoir by opening
the Lid, lifting upwards using the Handle
located inside.

6
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K. G
 roup Handle/ Portafilter - 58mm
TAP & GO
TAP
Commercial Size
TAP &
& GO
GO
The wider size ensures the coffee grinds
are more evenly spread, and easier to
tamp.
CLEAN

MANUAL SHOT

TWO CUP Button
Pours 2 shots of espresso - 60mL
then
automatically stops.
S
SS

58mm Single Wall Filter Baskets

CLEAN

L. SS
 team & Hot Water Wand
Ball joint movement with silicone cover,
allows movement of the Steam Wand to
desired position without burning fingers.
GRINDER

F. C
 ord Storage
Conveniently stow excess cord by pushing
the cord inside the machine to keep
benchtop tidy.

Cleaning Pin

CLEAN

BARISTA MAX

IN
EAN G TAB
L
CL

BARISTA MAX

One Cup

USE T
HI
S

Dual Wall
Filter Basket
Pin

CLEAN
CLEAN
CLEAN

ET

Steam Wand
Tip Pin

desired pour volume is reached press
button again to stop.
Automatically stops after 200mL
SS
	ONE
CUP Button
	Pours 1 shot of espresso - 30mL
then automatically stops.

S

GRINDER

D. Accessories Storage Home

BARISTA MAX
BARISTA
BARISTA MAX
MAX

GRINDER
GRINDER
GRINDER

B. Illuminated Grind Area
LED illumination starts when grinding
begins. The coffee grinds are illuminated
as they are delivered directly into the Filter
Basket. The light automatically fades when
grinding is complete.
C. T
 ap & Go™ Grinding Cradle
The unique Tap & Go™ Grinding Cradle
holds the Group Handle to provide
seamless one-touch on-demand grinding.
This helps you to control the amount of
coffee grinds straight into the Filter Basket.

CLEAN
CLEAN

DISC F
OR
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Two Cup

S

M. E
 xtra Tall Cup Height
MANUALcoffee
SHOT
A large 105mm space for extracting
directly into tall mugs & glasses.
N.	Removable Top Burr
TAP & GO
	Easily removable by lifting
the Burr
handles when cleaning.
GRINDER

O.	GRINDER Light
	Fully illuminated white when ready.
Flashes whilst attempting to grind to
indicate the Hopper Gates are not
completely open.
Fully illuminated red when Grinder
Motor is in protection mode.
P.	 Button & Light
	Press button to turn on the machine.
The LIGHT will illuminate & pulse to
indicate it is heating up. The LIGHT
stays fully illuminated when ready. The
machine will automatically enter sleep
mode after 20 minutes, the LIGHT
will stop illuminating.
Q.	Espresso Extraction Buttons
	Button
Allows for shot volumes in addition to
one & two shot presets.
Press button to start extraction, when

R.	
DIAL Features & Lights
	
DIAL Light
Fully illuminated when ready.
Flashes when DIAL needs to be
returned to the vertical position.
CLEAN

Steam Light
S
Fully
illuminated when ready to steam.
Flashes when warming up to
steam temperature & when cooling
down (purging water) to espresso
temperature.
STEAM
Use to heat & texture milk.
HOT WATER
Pours 200mL then automatically stops.
Use for long black coffee, hot drinks
such as tea, instant soups and to warm
cups prior to making espresso.
S.	CLEAN Light
	Fully illuminated blue when a cleaning
cycle for the Group Head & Shower
Head is required.
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MORE DETAILS ABOUT YOUR BREVILLE BARISTA MAX
Temp° IQ Shot Control™
Optimum temperature
The Temp° IQ Shot Control™ is an
exclusive technology developed by Breville
for your Barista Max. This 3 way system
delivers the accurate & stable water
temperature that is needed for consistently
great tasting coffee.
•	Thermoblock Technology
The Thermoblock ensures fast heat
up, and precise water temperature for
the best espresso extraction & milk
steaming. Only the required amount
of water is heated for speed and
efficiency. The Thermoblock heats
water so that espresso extracts at 92°C
for the optimum extraction of oils from
the tamped coffee grinds. Temperatures
above or below will result in burnt/bitter
or weak tasting espresso.
•	Advanced PID Controller
The PID monitors and controls the
Thermoblock to ensure water is always
delivered to tamped coffee grinds at the
precise temperature needed.
•	Gentle Pre-infusion
Small amounts of water are gently
introduced onto the tamped coffee
grinds prior to the steady flow of water,
for a richer flavoured espresso.

58

Tap&Go™
58
Integrated Grinder
Easy on-demand grinding
experience
•	Tap&Go™ Technology
The Tap&Go™ on-demand grinding
technology developed by Breville
delivers coffee grinds directly into the
Group Handle with one touch. Simply
push down on the Group Handle to
activate the Grinder.
58
•	Conical Burr Grinder
15 BAR
The integrated Grinder offers all-in-one
grinding experience. The hardened
Stainless Steel Conical Burr achieves
consistent grind particle sizes, which
minimises heat transfer & reduces
friction due to its gentle & slow rotation.
•	Bean Hopper
The 250g Hopper features anti-spill
gates which prevents coffee beans
from escaping onto the benchtop when
removing. The on-board Grinder offers
all-in-one grinding experience with
Grinder integrated in the Espresso
Machine.
Auto Shot & Customisable

BAR

•	The wider size ensures the coffee
grinds are more evenly spread in the
Filter Baskets. The coffee grinds are
easier to fill, tamp and remove after
use.
15 BAR
•	The 58mm Group Handle allows a more
even extraction of the tamped coffee
grinds, resulting in a true café tasting
coffee.

MAX
2.8 L

Step 1. Remove Packaging
-	Ensure all packaging has been removed.
GRINDER
Important:
Remove the red plug found at
COLLAR
the base of the Water Reservoir.
Step 2. Position Machine
-	Ensure the machine is positioned onto a
dry, stable, flat & horizontal benchtop.
Step 3. Wash & Dry Parts
-	Do not immerse appliance, power cord
and plug in water or any other liquid.
Wash the parts listed below in warm
water with a mild detergent:
	 Stainless Steel Milk Jug
	 Stainless Steel One Cup Filter2.TURN
Basket
	 Stainless Steel Two Cup Filter Basket
	 Hardened Stainless Steel Top Burr
1. ALIGN
	 Water Reservoir
& INSERT
	 Group Handle
HOPPER
	
Bean Hopper
GUIDE
	 Tamper
3.HOPPER GATES OPEN
-	Rinse & allow thorough air drying.
GRINDER

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

GRINDER

Customisable
Extraction Temperature
Temperature just like you want
•	The Barista Max allows water
temperature to be changed from the
recommended 92°C (in 2°C increments)
to cater for personal preferences.

Step 5. Insert Parts into the Grinder
• Removable Top Burr
- Using the two handles insert the Top
Burr into the Grinder Collar.
- The arrows on the Top Burr should
align to arrows on the Grinder Collar.
- When correctly seated, the Top Burr
will be flush with the surface of the
Grinder Collar.
MAX
2.8 L

1L

1L

MIN

MIN

TOP BURR

CLEAN

Step 4. Place Accessories
GRINDER
- Accessories Storage Home behind
INTERLOCK
the Drip Tray for the Cleaning Brush
& Cleaning Pin. On the left is storage
space for nesting the Cleaning Disc,
One & Two Cup Filter Baskets.
- Insert the Grind Bin in the space
provided on the left side of the Drip Tray.
BARISTA MAX

MANUAL SHOT

GRINDER

Volumetric Control
Right quantity of espresso in your cup
Café 58mm
58
•	Auto Shot is the easiest way to create
Group Head & Handle
a great espresso. Press the ONE or
Extract the maximum amount of flavour 15 BAR
TWO CUP BUTTONS to pour the right
amount.
The Group Head and the Group Handle
•	All Extraction Buttons can be
are commercial sized, 58mm, just like local
customised to deliver the shot volumes
café.
preferred.

15

BEFORE FIRST USE OF THE BREVILLE BARISTA MAX

TOP BURR

CLEAN

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

INSERT

GRINDER
COLLAR

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

2.TURN

1. ALIGN
& INSERT

TOP BURR

CENTRE

- Place handles down, one on each side.

GRINDER
COLLAR

• Removable Bean Hopper
- Align the Hopper Guide with the red
Grinder Interlock.
- Insert Bean Hopper into the Grinder Collar.
- Lightly pushing down, turn the Bean
Hopper in a clockwise direction to lock
the Hopper into place.
- This opens the Hopper Gates (to2.TURN
release
coffee beans onto the Burrs). At Grind
Setting 30,
Hopper Gates are fully open.
1. ALIGN
GRINDER

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

GRINDER

CLEAN

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

CLEAN

& INSERT

CLEAN

HOPPER
GUIDE

2.TURN
3.HOPPER GATES OPEN
1. ALIGN
& INSERT

GRINDER
HOPPER
INTERLOCK
GUIDE

GRINDER

BARISTA MAX

3.HOPPER GATES OPEN

MANUAL SHOT
GRINDER

GRINDER
INTERLOCK

CLEAN

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

GRINDER

CLEAN

BARISTA MAX

WIPE COFFEE GRINDS

- Continue to turn READY
the Bean Hopper in
a clockwise direction to set the Grind
Setting.
- As a starting point for espresso extraction
try Grind Setting 20.
- Fill the Bean Hopper with freshly
roasted coffee beans.
MANUAL SHOT

GRINDER

PLEASE EMPTY TRAY

CLEAN

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

-P
 lace the Tamper in the detail
provided on the Warming Plate.

CLEAN

WIPE COFFEE GRINDS

8
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PLEASE EMPTY TRAY

WIPE COFFEE GRINDS

&
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1. AL
& IN

MAX
2.8 L

BEFORE FIRST USE OF THE BREVILLE BARISTA MAX

TOP BURR

MAX
2.8 L

1L

Step 6. Preparing to Prime Machine
This priming step must be
completed prior to first use.
• Fill Water Reservoir
- Open the Lid and lift upwards using the
Handle inside.
- Fill with cold water from the tap.
- Insert the Water Reservoir into position
& close theINSERT
Lid.
1L

MIN

GRINDER
Important:
COLLAR

MIN

GRINDER

LEAN

BARISTA MAX

INSERT

2.TURN

MANUAL SHOT
1. ALIGN
MAX
& INSERT 2.8 L

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

MAX
2.8 L

1L

MIN

1. ALIGN
& INSERT

CENTRE

2.TURN

MIN

HOPPER
Note:
GUIDE

Make sure that the Water Reservoir
3.HOPPER
is clean & free of any debris,
asGATES
anyOPEN
fine
particles can block the water flow.
• Power
INSERT
GRINDER
- Ensure that the Steam
& Hot Water
2.TURN
INTERLOCK
1.
ALIGN
DIAL is in the vertical position.
& INSERT
- Insert the Power Plug into a 230-240V
AC power outlet & switch the CENTRE
power on.
- Press the BUTTON to turn on the
machine.
- The LIGHT will illuminate & pulse to
indicate the Thermoblock is heating up.
- The GRINDER LIGHT will be fully
illuminated from turn on.
- When the , EXTRACTION
BUTTONS & DIAL LIGHTS are all
fully illuminated, the machine is in the
READY state for EXTRACTION & DIAL
features.
INSERT

GRINDER

MANUAL SHOT

CLEAN

CLEAN

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

GATES OPEN

CLEAN

READY
WIPE COFFEE GRINDS

CLEAN

PLEASE EMPTY TRAY

10

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

BARISTA MAX

GRINDER

URN

MAX
2.8 L

1L

READY

VCF126X_20MLM1 (EMEA).indd 10-11

1. Check Water & Beans

2. Start Up

1L

MIN

1 Min
Heat Up

MAX
2.8 L

MIN

READY

1L

MIN

INSERT

1L

CLEAN

• Insert Group Handle
- Insert the Two Cup Filter Basket in the
Group Handle.
- Align the Group Handle with the
'INSERT' position located on the left of
the Group Head.
- Insert the Group Handle flat against
the Group Head, then turn the Group
Handle right all the way to the centre
position.

CLEAN

RN

ATES OPEN

BREVILLE BARISTA MAX COFFEE MAKING GUIDE

MAX
2.8 L

1. ALIGN
& INSERT

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

2.TURN

CENTRE

Note: Turning the Group Handle to the
centre position might be tight for the first
few uses.
Step 7. Prime Espresso Machine
-P
 ress the
BUTTON & water
should start flowing from the Group
Head.
- Allow water to run through until it stops.
- The machine will return to the READY
state.
	
Note: For the first few seconds the
Pump will make a louder than usual
noise as it begins pumping the water
through.
-P
 osition Steam Wand over the Drip
Tray.
- Turn DIAL to .
- Allow water to run through for 20 sec.
-R
 eturn DIAL to vertical position.
- The machine will return to the READY
state.
-N
 ow the Espresso Machine should be
thoroughly primed.
-W
 ash Group Handle & Filter Basket in
warm waterREADY
& dry before making your
first coffee.
- If water is not flowing from the Group
Head or Steam Wand, repeat Step 7.
- If water is still not running through,
contact Breville Customer Care. Details
are on the back page.

Press ON/OFF BUTTON, LIGHT ON/OFF, EXTRACTION BUTTONS
pulses = heating up. GRINDER & DIAL LIGHTS all fully illuminated
LIGHT fully illuminated =
= Espresso Machine ready to use.
Grinder ready to use.

Barista Tip: For best
espresso results, use filtered
water & freshly roasted
coffee beans.

S

OR by Warming Plate

3. Warm Cup - by Hot Water
RETURN

Place cup on benchtop and
position Steam Wand.
Turn DIAL to HOT WATER.

Quarter fill cup with hot water.
Return DIAL to vertical position.

4. Select Filter Baskets
ONE CUP

OR

Empty cup
after 20-30
sec.

5. Warm Group Head, Handle & Filter Basket

TWO CUP
INSERT

Select either:
- One Cup Filter Basket.
- Two Cup Filter Basket.

Cup can be
warmed on the
top of the machine
when it is ON.

Press
BUTTON.

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

Hold Group
Handle under
Group Head while
water flows.

Wipe Filter Basket
with a dry cloth.

11
4/23/20 16:29

BREVILLE BARISTA MAX COFFEE MAKING GUIDE
6. Fill Coffee Grinds

BREVILLE BARISTA MAX COFFEE MAKING GUIDE

7. Tamp

13. Prep Milk Jug

PAUSE

TAMP FORCE
10-15Kg

PUSH
DOWN

14. Before Texturing Milk

4°C
FILL
MAX

SLIDE IN
FROM ABOVE

Group Handle
Push down Group
will sit flat,
Handle to grind
unsupported, in the into FilterS Basket.
Grinding Cradle.

Insert Group
Handle into
Grinding Cradle.

8. Wipe Excess Grinds

- One Cup = 13-15g coffee grinds.
- Two Cup = 20-22g coffee grinds.
Evenly tamp (press) grinds to level
indicated.

10. Position Cup

9. Insert Group Handle

INSERT

INSERT

Turn DIAL to
Fill Jug with cold
STEAM. STEAM
milk just below the
bottom of the spout. LIGHT flashes =
heating up.

STEAM LIGHT is
Some water
may come out of ON = steam ready.
the Steam Wand. Pause steam by
returning DIAL.

15. Position Steam Wand

16. Start Texturing Milk

Barista Tip:
For best milk
texturing results,
ensure steam
has first heated
up (STEAM
LIGHT fully ON).
You will hear the
Pump start.

12

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

FINGER
WIDTH

2. TURN
WIPE COFFEE GRINDS

3

CENTRE
INTO
GRIND BIN

1. ALIGN
& INSERT
CONICAL BURR GRINDER

Wipe away any
excess grinds to
clear edges.

Wipe fallen grinds
on the Drip Tray
into the Grind Bin.

11. Espresso Extraction
INSERT

ONE CUP

TEMP IQ SHOT CONTROL

Keep Group
Handle flat, align,
insert & turn into
Group Head.

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

Group Handle
should be in the
centre position.

Position cup on
Drip Tray, under
Group Handle.

12. Remove Coffee Cake

Insert Steam Wand Arm at 12
o'clock. Tip at 3 o'clock, finger
width from edge and just below the
surface of the milk.

Turn DIAL back to
STEAM position
to start texturing
milk.

Texturing makes
a smooth hissing
noise.

Check milk is
moving in a
whirlpool action.

17. Milk Texturing
RETURN

TWO CUP

60-65°C
INSERT

1. TURN

OR

BANG
2. REMOVE

Press either:
BUTTON = 30mL shot.
BUTTON = 60mL shot.

12
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Extraction
begins and will
automatically
stop.

Turn Group
Handle and
remove from
Group Head.

Remove spent
(used) coffee
cake from Group
Handle.

As milk level rises,
lower Jug to keep
Tip just below
surface.

When desired
microfoam achieved,
immerse Steam
Wand half way.

Milk ready when
Milk Jug base is
too hot to touch
for 3 sec.

Return DIAL to
vertical position.

Remove Jug from
Steam Wand.

13
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13-15g

BREVILLE BARISTA MAX COFFEE MAKING GUIDE

MAX
2.8 L

18. Purge & Clean Steam Wand

The Barista Max features Auto Shot
Volumetric Control.
It extracts just the right amount of
espresso then automatically stops.

GRINDER
COLLAR

Barista Tip:
To keep optimum
Steam Wand
performance,
always purge &
clean the Steam
Wand after
texturing milk.

- Pours 1 shot of espresso
= 30mL
- Pours 2 shots of espresso = 60mL
- Pours up to
= 200mL
MIN

CLEAN

& INSERT

KEEP IN PLACE
3.HOPPER GATES OPEN
KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

GRINDER
INTERLOCK

MAX
2.8 L

ONE CUP

1L

GRINDER

TWO CUP

13-15g

PRE

MIN

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

2.TURN

20. Thermoblock
1. ALIGN Auto Purge
HOPPER
GUIDE

At any point
during espresso extraction
ONE CUP
you can stop the pour by pressing the
INSERT
same button again.
INSERT

Wipe Steam
Wand & Tip with a
damp cloth.
2.TURN

19. Milk Finishing Touches

Customise - One Cup Shot Volume
-	Insert One Cup Filter Basket into the
Group Handle.
-	Fill with coffee grinds then tamp.

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

Return DIAL
to the vertical
position.

1L

MIN

GRINDER

Milky water will
come out of
Steam Wand.

MAX
2.8 L

1L

RETURN

Turn DIAL to HOT
WATER for 1-2
sec.

ONE CUP

CUSTOMISABLE - SHOT VOLUMES

TOP BURR

1. ALIGN
13-15g
& INSERT
You can
adjust the default shot volumes to
suit how you like your coffee.
CENTRE
Note: Maximum allowed shot volumes:
BUTTON
100mL
BUTTON
200mL
BUTTON
400mL

Preparing to Customise Shot Volume(s)
• Check Water Reservoir
-	Ensure there is enough water in the
Reservoir.

20-22g
-	Insert Group Handle into the Group
Head.
-	Press & hold the
BUTTON for 4
seconds.
-	The
LIGHT will flash to indicate it is
ONE CUP
TWO CUP
OR
in custom
mode.

ONE CUP

PRESS & HOLD 4 SEC

PRE

MAX
2.8 L

BARISTA MAX

WIPE COFFEE GRINDS

1L

MAX
2.8 L
MANUAL SHOT
GRINDER

PRESS &

CLEAN

BARISTA MAX

-	Espresso will start to pour.
MIN

Tap Jug to
release larger air
bubbles.

Swirl Jug to blend
milk and create a
silky texture.

21. Wash Parts

Pour milk in one
steady motion.

When cooling to espresso
temperature, STEAM LIGHT flashes
and water purges into Drip Tray.
Keep Drip Tray in place.
MANUAL SHOT

22. Drip Tray Clean Up
WIPE COFFEE GRINDS

GRIND BIN
KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

CONICAL BURR GRINDER

WIPE COFFEE GRINDS

PRESS & HOLD 4 SEC

READY

TEMP IQ SHOT CONTROL
CONICAL BURR GRINDER

Wash parts with
warm water.

Check if Drip
Tray needs
emptying.

14
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MIN

•	Check Power
	Ensure that:
- The Power Plug is inserted into the
outlet & switched on.
- The DIAL is in the vertical position.
- The machine is on and in the READY
state.

PLEASE EMPTY TRAY

PLEASE EMPTY TRAY

1L

CLEAN

TEMP IQ SHOT CONTROL

Remove Drip Tray
Grill and separate
Grind Bin from Drip
Tray.

-	When
you reach your desired 1 shot
PRESS & HOLD 4 SEC
PRESS
HOLD TOGETHER
volume,
press&the
BUTTON.4 SEC
-	The espresso pour will stop.
-	The machine will beep & the
LIGHT
will stop flashing.
-	The new
espresso shot volume has
been saved.
& HOLD 4 SEC
-	PRESS
The machine
will return to the READY
state.
PRESS & HOLD 4 SEC

PLEASE EMPTY TRAY

Empty coffee
grinds and wash
Grind Bin in
warm water.

Empty water from
Drip Tray and
wash in warm
water.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

15
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PRESS &

1. ALIGN
& INSERT

2.TURN

2.TURN
ONE CUP

OR

CUSTOMISABLE
- SHOT VOLUMES
ONE CUP

TWO CUP

1. ALIGN
& INSERT

CUSTOMISABLE - EXTRACTION TEMPERATURE

HOPPER
13-15g
20-22g
Customise - Two Cup Shot Volume
Customise - GUIDE
Manual Shot Volume
3.HOPPER GATES OPEN
-	Insert Two Cup Filter Basket
into the
-	Insert your desired Filter Basket
13-15g
20-22ginto
Group Handle.
the Group Handle.
-	Fill with coffee grinds then tamp.
-	Fill with coffee
grinds then tamp.
GRINDER
GRINDER

INTERLOCK
ONE CUP
OR

TWO CUP

TWO CUP

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

ONE CUP

ONE CUP

20-22g

PRESS &
HOLD 4 SEC
ONE CUP

TWO CUP TWO

OR

GRINDER

TWO CUP

CLEAN

BARISTA MAX

CUP
MANUAL SHOT

13-15g

CLEAN

20-22g

13-15g

20-22g

MAX
2.8 L

-	Insert Group Handle into the Group
-	Insert Group Handle into the Group
Head.
Head.
ONE CUP
TWO
CUP
ONE CUP & hold
TWO
OR
-	PressOR
& hold the
BUTTON for 4
-	Press
theCUP BUTTON for 4
seconds.
seconds.
ONE CUP
TWO CUP
OR
-	The
LIGHT will flash to indicate it
-	The
LIGHT
will
flash
to indicate it is
PRESS
& HOLD
4 SEC
is custom mode.
in custom mode.
MAX
2.8 L

1L

1L

MIN

PRESS & HOLD 4 SEC

PRESS & HOLD 4 SEC

MAX
2.8 L

MIN

WIPE COFFEE GRINDS

The Thermoblock heats water so that
espresso extracts at 92°C. For the best
tasting espresso, balancing bitterness and
acidity.
You can adjust the water temperature used
for espresso extraction, in 2°C increments
between 88°C - 96°C, to cater for different
types of roasted coffee beans and for
personal preference.
92°C
- Higher temperatures increase bitterness
and decrease acidity.
- Lower temperatures decrease bitterness
and increase acidity.
•	Check Power
	Ensure that:
- The Power Plug is inserted into the
outlet & switched on.
- The DIAL is in the vertical position.
- The machine is on and in the READY
state.

92°C
•	Adjusting Extraction
Temperature
	The combination of EXTRACTION
LIGHTS illuminated signals the
temperature selected. The default
setting is:
- 92°C = ONE CUP LIGHT illuminated.

92°C
- To adjust extraction
92°Ctemperature press:
- MANUAL SHOT
BUTTON = minus
92°C
button.
92°C = plus button.
- TWO CUP BUTTON
92°C

- 94°C = ONE & TWO CUP LIGHTS
illuminated.

READY

MAX
2.8 L

1L

MIN

PRESS & HOLD 4 SEC

-	Espresso will start to pour.
-	When you reach
2 shots
PRESS & your
HOLD 4desired
SEC
volume, press the
BUTTON.
-	The
espresso pour will stop.
PRESS & HOLD 4 SEC
-	The machine will beep & the
LIGHT will stop flashing.
PRESS
& HOLD 4 SECshot volume
-	The new
espresso
hasPRESS
been
saved.
& HOLD 4 SEC
-	The machine will return to the READY
state.
MIN

PLEASE EMPTY TRAY

PRESS & HOLD 4 SEC

-	Espresso will start to pour.
-	When you reach
shot
PRESS & your
HOLD 4desired
SEC
volume, press the
BUTTON.
-	The
espresso pour will stop.
PRESS & HOLD 4 SEC
-	The machine will beep & the
LIGHT
will stop flashing.
4 SEC
-	ThePRESS
new& HOLD espresso
volume has been
saved.
PRESS & HOLD 4 SEC
-	The machine will return to the READY
state.

- 96°C = TWO CUP LIGHT illuminated.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

•	Access Extraction Temperature
Custom Mode
-S
 imultaneously press & hold the
&
BUTTONS for 4 seconds. The
machine will beep and the LIGHT
begins to flash.

- 90°C
= MANUAL SHOT & TWO CUP
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
LIGHTS illuminated.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

-	The default espresso volumes have
been restored.
-	The machine will return to the READY
state.

16
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PRE
PRE

PRES

PRE

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

PRES

PRESS & HOLD 4 SEC

Restore - All Default
Shot
Volumes
-	The machine will beep and all 3
PRESS
& HOLD
TOGETHER 4 SEC
EXTRACTION BUTTON LIGHTS will
-	Press & hold all 3 EXTRACTION
flash together.
BUTTONS
at
the
same
time
for
4
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS
&
HOLD
TOGETHER
4
SEC
seconds.

SEC

PRESS

PRESS & HOLD 4 SEC

1L

4 SEC

CENTRE

TWO CUP

ONE CUP
TWO CUP

- 88°C = MANUAL SHOT LIGHT
illuminated.
Note: The
LIGHT will continue to flash
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
to indicate you are in a custom mode.
Important: If no buttons are pressed
within 1 minute of entering a custom mode,
the machine will exit and go back to the
READY state.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

•

Confirm
Extraction
Temperature
PRESS
& HOLD TOGETHER
4 SEC
- Press the BUTTON to save your
selection.
The machine will beep &
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
exit the custom mode.
- The machine will return to the READY
state.
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

17
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92°C

CUSTOMISABLE - EXTRACTION PRE-INFUSION PROFILE
You can select from three Pre-infusion
Profiles to cater for personal preferences.
-	Gentle Pre-infusion: Small defined
amounts of water are introduced into
the tamped coffee grinds, gently adding
moisture to bloom the coffee grinds in
92°C
92°C
preparation for a steady
water flow. For
a balanced tasting espresso.This
is the
92°C
default profile setting.
-	Distinct Pre-infusion: A single distinct
dose of water is released into the
92°C
tamped coffee grinds, followed by a brief
rest period, then a steady water flow. For
a more bright tasting espresso.
-	Constant Pre-infusion: Delivers a
constant, steady water flow from start
to finish. For a more sharp tasting
espresso.
•	Access Pre-infusion Custom Mode
- The machine is ON and in the READY
state.
-S
 imultaneously press & hold the ,
ONE & TWO CUP BUTTONS for 4
seconds. The machine will beep and
the LIGHT begins to flash.

°C

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

• Selecting Pre-infusion Profiles
	The EXTRACTION LIGHT illuminated
signals the Pre-infusion Profile selected.
	The default setting is:
-G
 entle =
BUTTON.
The
LIGHT is illuminated.

- To select a Pre-infusion Profile press:
-D
 istinct =
BUTTON.
The
LIGHT will illuminate.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

-C
 onstant =
BUTTON.
The
LIGHT will illuminate.

• Confirm Pre-infusion Profile
-P
 ress the BUTTON to save your
selection. The machine will beep & exit
PRESS &mode.
HOLD TOGETHER 4 SEC
the custom
- The machine will return to the READY
state.

PRESS
HOLD
TOGETHER44SEC
SEC
PRESS & HOLD
TOGETHER
4 SEC TOGETHER
PRESS
&&HOLD

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

TOGETHER 4 SEC

GETHER 4 SEC

RESTORE ALL DEFAULT SETTINGS
You can easily reset all settings to the
factory defaults.
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
Restore All Default Settings
-	The machine
is &
on
andTOGETHER
in the READY
PRESS
&HOLD
HOLD
TOGETHER
SEC
PRESS
44SEC
state.
& HOLD TOGETHER
PRESS &PRESS
4 SEC4 SEC
-	Press
& holdHOLD
the TOGETHER
& all 3 EXTRACTION
BUTTONS at the same time for 4
seconds.

-	The machine will beep and the ,
EXTRACTION BUTTONS & DIAL
LIGHTS will all flash together three
times.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

PRESS&&HOLD
HOLDTOGETHER
TOGETHER44SEC
SEC
PRESS
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

18
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-	All default settings have been restored.
-	The machine will return to the READY
state.

CARE & CLEANING - ESPRESSO MACHINE
The espresso making process involves
extracting oils out of coffee grinds. Deposits
of grinds & oils build up over time, affecting
the taste of the coffee & operation of the
Espresso Machine.
Purging water through the Group Head &
Steam Wand, before & after making each
coffee, is the easiest way to keep your
Espresso Machine clean.
(See Coffee Making Guide)
Cleaning Accessories & Removable
Parts
- Do not immerse the appliance, power and
plug in water or any other liquid.
- Clean parts in warm water with a mild
detergent, rinse & dry.
Note: Do not use alkaline cleaning agents,
abrasives or metal scourers, as these will
scratch the surfaces of parts.
Dishwasher Safe parts:
- Stainless Steel Milk Jug
- Stainless Steel Drip Tray Grill
- Stainless Steel One Cup Filter Basket
- Stainless Steel Two Cup Filter Basket
- Cleaning Disc
Dishwasher Safe TOP SHELF ONLY parts:
- Hardened Stainless Steel Top Burr
- Grind Bin
NON Dishwasher Safe parts:
- Water Reservoir
- Group Handle / Portafilter
- Bean Hopper
- Drip Tray
- Tamper
- Cleaning Pin
- Cleaning Brush
Cleaning Warming Plate & Exterior
•	When Required
Wipe over the machine with a soft
damp cloth with a mild detergent and
wipe dry.
CAUTION: To prevent damage to the
appliance do not use alkaline cleaning
agents, abrasives or metal scourers.

Cleaning Drip Tray & Grind Bin
•	When Required
Empty if the red Water Level Indicator
appears through the Stainless Steel
Grill, otherwise water will overflow.
Note: Over time it is normal for the
inside of the Drip Tray & Grind Bin to be
stained by the oils in the coffee grinds.
•	Weekly
Clean in warm water with a mild
detergent, rinse & dry.
Cleaning Group Handle & Filter Basket
•	Every Time
Wash after each use by rinsing them
with warm water under the tap.
•	Regular Intervals
In warm soapy water using a mild
detergent, rinse & dry.
Cleaning Shower & Group Head
•	Every Time
Run water through before making an
espresso. (See Coffee Making Guide)
•	Weekly
- Purge water through the Group head
by pressing the ONE CUP BUTTON.
- Allow water to run through until it stops.
- With the Cleaning Brush remove any
coffee grinds from around the Group
Head inside rim and Silicone Seal.
Wipe the Shower Head with a damp
cloth.
SHOWER
HEAD

THERMOBLOCK

AFÉ GROUP HEAD
58MM C
T
ER
INS

SILICONE
SEAL

GROUP HEAD
INSIDE RIM

Cleaning Tablet
Espresso Machine Cleaning Tablets can be
purchased online.
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1

MIN

CLEAN

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

N
EANI G TAB
L
CL

USE T
HI
S

DISC F
OR

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

MIN

E UP
SID

- Place the Two Cup Filter Basket & the
Cleaning Disc into the Group Handle.
- Place one Cleaning Tablet in the
middle of the Cleaning Disc in the
space provided.
MAX
2.8 L

1L

MIN

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

BL

CL

ET

E UP
SID

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

N
EANI G TAB
L
CL

USE T
HI
S

DISC F
OR

PRESS & HOLD TOGETHEREA4NINSEC
G TA

USE T
HI
S

DISC F
OR

ET

- Insert Group Handle into the Group
Head.
•	Start the Cleaning Cycle
- Simultaneously press & hold the ON/
OFF &
MANUAL SHOT BUTTONS for
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
4 seconds. The machine will beep and
the Cleaning Cycle will start.
E UP
SID

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

AD
M

20
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STEAM

STEAM

Group Head Silicone Seal
A Silicone Seal is located in the Group
Head and creates a seal against the Filter
Basket when making an espresso.
Important: When not being used, we
INSERT
recommend not to leave the Group Handle
inserted into the Group Head, as this will
reduce the life of the Silicone Seal.
INSERT
Over time this Seal loses its elasticity
and
may require replacement. The seal may
need replacing when watery espresso
D U A L WA L L
leaks from around the Group Handle during
extraction, or if the Group Handle is loose
when fully turned to the centre position.
Note: Contact Breville should you think
that the Group Head Seal needs replacing.
Do not attempt to change the Silicone Seal
without first consulting Breville.
STEAM

R

READY

1L

SSO
PRE

INE
- InEMSthe
remove the Jug and
ACH morning
NING
LEA E T S
C
rinse
Lensuring that all traces of the
B
A
T
solution have been removed.
-W
 ipe Steam Wand with a damp cloth
ensuring that all traces of the cleaning
tablet have been removed.
-R
 un Hot Water through the Steam
Wand for
40
SO seconds.
RES
ESP HINE
•	Unblocking
Steam Wand
MAC
G
N
A IN
CLE L E T S
If the Steam
Wand
Tip becomes
B
A
T
clogged with milk residue:
- Insert the thicker 'STEAM' Cleaning
Pin up the Steam Wand Tip hole and
INSERT
remove.

INSERT

INSERT
STEAM

INSERT
INSERT

D U A L WA L L

-Run Hot Water through
Steam
D U A L WA L the
L
Wand for
40 seconds.
INSERT
•	Steam Wand Remains Blocked:
- Unscrew the Steam Wand Tip and
soak overnight Din
U A L the
WA L L Milk Jug with
warm water & one Breville Cleaning
Tablet.
R

- The machine is on and in the READY
state.

TE
FIL

MAX
2.8 L

TE
FIL

MIN

UNSCREW

Cleaning Filter Baskets
•	2-3 Months
- Soak the Filter Basket(s) overnight in
the Milk Jug with warm water & one
Cleaning Tablet.
SO
RES
ESP HINE
MAC
ING
N
O
A
S
RCELSEEL E T S
ESP H
INB
TA
MAC
G
ANIN
CLE L E T S SO
S
TA B
PRE

ES HINE
MAC
G
ANIN

CLE L E T S
- In the
morning
rinse the Jug & Filter
TA B
O
ESS
R
P
under
running water
ES Basket(s)
INE
H
C
MA
ING
EAN T S
all traces of the cleaning
CLensuring
E
L
B
TA
tablet have been removed.
- Place a Filter Basket into Group
SO
RES
ESP HINE
MAC
Handle (without coffee grinds) and
NING
A
E
CL L E T S
TA B
insert into Group Head.
- Press the ONE CUP BUTTON.
- Allow water to run through until it stops.
•	Unblocking Dual Wall Filter Baskets
	If the Dual Wall Filter Basket (not
supplied with the Barista Max) becomes
clogged with coffee grinds:
INSERT
- Insert the thinner 'FILTER' Cleaning
Pin in the exit hole and remove.
STEAM

INSERT

UNSCREW
UNSCREW

R

1L

SO
RES
ESP HINE
MAC
G
ONIN
SA
RCELSEEL E T S
ESP H
INB
A
T
C
MA
G
ANIN
CLE L E T S
TA B

- In the morning rinse the Jug & Steam
Wand Tip under running water
ensuring all traces of the cleaning
tablet have been removed.
- Use the thicker 'Steam' Cleaning Pin
to clean the Steam Wand Tip.
- Ensure red O-ring is present &
undamaged.
- Screw the Steam Wand Tip back into
the Steam Wand Arm.
- Run Hot Water through the Steam
Wand for 40 seconds.

TE
FIL

MAX
2.8 L

R

CLEAN

ET

K

CLEAN

Cleaning Steam Wand
•	Every time
- After texturing milk purge the Steam
Wand by turning the DIAL to HOT
WATER for just 1-2 seconds.
- Wipe the Steam Wand with a damp cloth.
(See Coffee Making Guide)
•	2-3 Months
-S
 oak the Steam Wand overnight in
the Milk Jug with warm water & one
Cleaning Tablet.

Note: The Cleaning Cycle can be exited
at any point by pressing the ON/OFF
BUTTON.
- The ON/OFF & CLEAN LIGHTS will
flash during the cleaning cycle.
-W
 ater will purge into the Drip Tray and
small amounts of water will pour from
the Group Handle spouts.
•	Cleaning Cycle Complete
- The machine will beep and the ON/
OFF & CLEAN LIGHTS will stop
flashing.
- The machine will return to the READY
state.
-R
 emove the Group Handle from the
Group Head. Check tablet has been
dissolved.
SO
RES E
Note: If the tablet has not been
ESP Hdissolved,
IN
AC
G
INthe
N
A
insert the Group Handle backMCLinto
E
ETS
ABL
T
Group Head, empty the Drip Tray &
replace. Repeat the ‘Start the Cleaning
Cycle’ section.
•	Cleaning Cycle Clean Up
-P
 urge the Group Head by pressing the
ONE CUP BUTTON and water should
flow.
- Allow water to run through until it
stops.
-W
 ash the Drip Tray, Group Handle &
Cleaning Disc in warm water with a
mild detergent, rinse & dry.

TE
FIL

Cleaning Cycle
The CLEAN LIGHT will illuminate blue to
indicate a Cleaning Cycle is required.
HOPPER GATES OPEN
The Cleaning Cycle takes approximately 7
minutes to complete.
•	Preparing for Cleaning Cycle
- Ensure there is at least 1 Litre of water
in the Reservoir.
	- Empty the Drip Tray & replace.

D

CARE & CLEANING - ESPRESSO MACHINE

CARE & CLEANING - ESPRESSO
MACHINE
CENTRE

R

2.TURN

INSERT

2.TURN

TE
FIL

1. ALIGN
& INSERT

D U A L WA L L

UNSCREW

- Place Filter Basket into Group Handle
UNSCREW
(without coffee grinds) and insert into
Group Head.
- Press the ONE CUP BUTTON.
- Allow water to run through until it stops.
- Repeat if needed.
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CARE & CLEANING - GRINDER

CARE & CLEANING - GRINDER
Conical Burrs are used to grind coffee
beans to a suitable size for espresso
extraction. Deposits of grinds & oils build up
GRINDER
over
time, affecting the taste of the espresso
OUTLET
& operation of the integrated Grinder.

PUSH DOWN

2.REMOVE

1.TURN

Cleaning Grinding Cradle & Grind Outlet
AIR TIGHT
CONTAINER
•	Weekly
2.REMOVE
Remove any coffee grinds from the
-W
 ash the Bean Hopper in warm soapy
Grinding Cradle & Grind Outlet with the
CLEAR then
OF
water,
rinse & dry. Let the Bean
GRINDERCleaning Brush and wipe with a damp
COFFEE BEANS
OUTLET cloth, wipe dry.
Hopper
stand to allow thorough air
1.TURN
& GRINDS
2.REMOVE
drying before
replacing.
• Replace Bean Hopper
AIR TIGHT
-E
 nsure the Grinder CollarCONTAINER
is clear of
GRINDER
coffee beans or grinds.
OUTLET
1.TURN
CLEAR OF 2.REMOVE
COFFEE BEANS
& GRINDS

AIR TIGHT
CONTAINER

ALIGN HOPPER GUIDE

GRINDER
OUTLET

PUSH DOWN

1.TURN

1. ALIGN & INSERT
ONE CUP

CLEAR OF

Cleaning the Bean Hopper
COFFEE BEANS
& GRINDS
AIR TIGHT
•	2-3 Months
HOPPER
CONTAINER 13-15g
2.TURN
GUIDE
If the Grinder is used frequently
TURN
Note: Coffee grinds caught under the Top
(everyday), the BeanATHopper
to
THE SAMEneeds
TIME
prevent the Bean Hopper from
be cleaned to ensure best performance. Burr may
CLEAR OF
ALIGN HOPPER
GUIDE If this happens
1. ALIGN & INSERT
seating
correctly.
grind off
COFFEE
BEANS
CAUTION: To prevent damage to the
&
GRINDS
excess
coffee
beans.
PUSH DOWN
appliance do not use alkaline
cleaning
REMOVE
-E
 nsure
the Hopper Guide is aligned
agents, abrasives or metal scourers.
with
the vertical white lines on the
WARNING: Do not immerse the machine HOPPER
Hopper
base.GUIDE 2.TURN 1. ALIGN & INSERT
ALIGN HOPPER
GUIDE
in water.
TURN
- Align & insert the Bean Hopper into
•	Preparing to Clean
Bean
Hopper
S
PUSH
AT THE SAME
TIMEDOWN
PUSH DOWN GROUP HANDLE
the Grinder Collar and firmly pushing
- Turn off the machine,
switch off &
down turn clockwise to lock into place
unplug at power outlet.
HOPPER
and open the hopper gates.
- Make note of the current Grind Setting
2.TURN
GUIDE
REMOVE
ALIGN HOPPER GUIDE
1. ALIGN & INSERT
TURN(to use as the starting point after
AT THE SAME TIME
cleaning).
PUSH DOWN
• Remove and Clean Bean Hopper
- Turn Bean Hopper fullyS anti-clockwise,
HOPPER
TOP COVER
PUSH DOWNGates
GROUP HANDLE
REMOVE
to close the Hopper
and unlock
2.TURN
GUIDE
GRINDER
TURN the Bean Hopper.
COLLAR
AT THE SAME TIME
- Remove the Bean Hopper
from
-R
 eset to the Grind Setting noted prior
the Grinder Collar and store any
to cleaning.
S
remaining beans inPUSH
an DOWN
airtight
GROUP HANDLE
Note: After
cleaning, the optimum Grind
REMOVE
container to preserve their freshness.
Setting may have changed. To find the
optimum
Grind Setting use the information.
TOP COVER
MAX
2.8 L

1L

Cleaning & Unblocking Grinder Burrs,
Collar, Grind Chamber and Outlet
•	1-2 Months
TURN
If the Grinder is used frequently
AT THE SAME TIME
(everyday), the Burrs need to be cleaned
to ensure best performance of the
integrated Grinder. Regular cleaning helps
the Burrs achieve consistent grinding
results, which is especially important
when grinding coffee beans for espresso.
GRINDER
OUTLET
•	
Grind Off Excess Coffee Beans
S
- The machine is on
and
in the
READY
PUSH
DOWN
GROUP
HANDLE
state. GRINDER
OUTLET
-M
 ake note
of the current Grind Setting
(to use as the starting point after
cleaning).
- Insert Two Cup Filter Basket into the
Group Handle.
- Insert Group Handle into Grinding
Cradle.

GRINDER

PUSH DOWN GROUP HANDLE

22

GRINDER
COLLAR

MANUAL SHOT

TOP COVER

BARISTA MAX

- Remove the Group Handle and
dispose of the waste grinds as these
HOPPER
will be too coarse for espresso coffee.
2.TURN
GUIDE
- Remove the Bean Hopper from
the Grinder Collar and store any
remaining coffee beans in an airtight
container to preserve their freshness.
2.REMOVE
REMOVE

GRINDER
OUTLET
2.REMOVE

1.TURN

AIR TIGHT
CONTAINER

1.TURN

GRINDER

GRINDER

PRESS & HOLD 4 SEC

MANUAL SHOT

TURN

HOPPER
GUIDE

2.TURN

AT THE SAME
PUSHTIME
DOWN GROUP HANDLE

REMOVE
TOP COVER

GRINDER
COLLAR

PRESS & HOLD 4 SEC

S

PUSH DOWN GROUP HANDLE

TOP COVER
GRINDER
COLLAR

23

GRINDER
COLLAR
GRINDER

BARISTA MAX

BARISTA MAX

S

GRINDER
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BARISTA MAX

S

PUSH DOWN GROUP HANDLE

BARISTA MAX

PRESS & HOLD 4 SEC

GRINDER

1. ALIGN & INSERT

•	Preparing to Clean
AIR TIGHT
CONTAINER
OF the machine, switch off &
- TCLEAR
urn off
COFFEE BEANS
unplug
at power outlet.
& GRINDS2.REMOVE
COVER
CAUTION:TOP
Care
should be taken when
GRINDER CLEAR OF
cleaning Grinder
Burrs as they are sharp.
COLLAR COFFEE BEANS
GRINDER
TWO CUP
•	
Cleaning
Top
Burr
&
GRINDS
OUTLET
1.TURN
- Fold the two handles up and lift the
Top Burr from the Grinder Collar.
AIR TIGHT
- Wash the Top Burr in warm soapy
20-22g
CONTAINER
water with a mild detergent, rinse
& dry.
Note: Spots & marks on the surface of the
ALIGN
GUIDE
1. ALIGNprocess
& INSERTPUSH
Burrs
areHOPPER
part of
the hardening
(forDOWN
CLEAR OF
- Turn Bean Hopper fully
anti-clockwise
extra-long
life).
These
marks
do
not
affect
PUSH DOWN
COFFEE BEANS
to close
the
Hopper Gates and unlock the performance
& GRINDS
of the Grinder or the taste
ONE CUP
TWO CUP
OR
ALIGN HOPPER GUIDE
1. ALIGN & INSERT
the Bean Hopper. The Bean Hopper
of the espresso.
TURN
HOPPER
will pop up slightly.
•	Cleaning & Unblocking
BottomATBurr
PUSH DOWNGUIDE
2.TURN
THE SAME TIME

your hand on top of the Bean
TURN - Place
and Grind Chamber
AT THE SAME
TIMEAt
Hopper and push down
lightly.
- Use the
Cleaning Brush or a Vacuum
HOPPER
the same time push down the Group
CleanerGUIDE
to thoroughly clear the parts
2.TURN
TURN
Handle
to activate the Grinder.
and surfaces in the Grind Chamber of
AT
THE
SAME
TIME
Continue grinding until no more coffee
REMOVE
fine
coffee grinds. A damp cloth can
grinds are emitted from the Grinder.
be
used
to wipe
of &the
Grind
ALIGN
HOPPER
GUIDE the inside
1. ALIGN
INSERT
Collar.
S
PUSH DOWN
- Allow thoroughREMOVE
air drying. PUSH DOWN GROUP HANDLE

MIN

S

ALIGN HOPPER GUIDE

BARISTA MAX
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REMOVE

1.TURN
AIR TIGHT
CONTAINER S
PUSH DOWN GROUP HANDLE

CARE & CLEANING - GRINDER

CLEAR OF
COFFEE BEANS
WARNING:
& GRINDS

Do not pour water or any other
liquid into the Grind Chamber.
•	Cleaning & Unblocking Grind Outlet
- Feed the Cleaning Brush up into the
Grind Outlet from below, wiping &
brushing the inside surfaces.
- If the Grind Outlet is clear the bristles will
be visible inside the Grind Chamber.

ALIGN HOPPER GUIDE

1. ALIGN & INSERT

TROUBLESHOOTING GUIDE - ESPRESSO MACHINE
-R
 eset to the Grinder Setting noted
prior to cleaning.
-R
 efill the Bean Hopper with coffee
beans. TOP COVER
Note: After cleaning,
the optimum Grind
GRINDER
Setting may have
changed. To find the
COLLAR
optimum Grind Setting use the information.
Adjusting Bottom Burr
The Conical Burrs are made of hardened
Stainless Steel for extra-long life. However,
after prolonged use, the Bottom Burr may
require adjustment to compensate for wear.
If the coffee grinds are too coarse when the
Grind Setting is below 2 and the espresso
is consistently under extracted, the Bottom
Burr may need adjusting.
Contact Breville (details are on the back
page) should you think that the Bottom Burr
needs adjustment.
Prior to contacting Breville Customer Care,
please ensure that you are using freshly
roasted beans and that the Top Burr is
seated correctly.
Important: Old coffee beans, no matter the
Grind Setting, will have a fast extraction
and will produce an under extracted tasting
espresso.
Important: If the Top Burr is not seated
correctly the Grinder will produce coarse
coffee grinds. Grind off excess coffee
beans and clean the Top Burr & Grind
Chamber.
Note: Breville Customer Care may
determine that Bottom Burr adjustment
shims are required. Do not attempt to add
shims without first consulting Breville.
GRINDER

HOPPER
GUIDE

2.TURN

GRINDER

•

Replace Top Burr
- Ensure the dot on the Top Cover
REMOVE aligns with the dot on the Grinder
Collar.
- Using the two handles insert the Top
Burr into the Grinder Collar.
- The arrows on the Top Burr should
align to arrows on the Grinder Collar.
- When correctly seated, the Top Burr
will be2.REMOVE
flush with the surface of the
Grinder Collar.

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

1.TURN
TOP COVER
GRINDER
GRINDER
COLLAR
COLLAR

What To Do

Group Handle
is tight to turn
in the Group
Head

The Group Head Silicone
Seal is new and needs
bedding in.

Keep using. This Seal will bed in
during the first few uses and become
easier to turn.

Too many coffee grinds used

Fill with less coffee grinds.

Group Handle
is loose
or comes
off during
espresso
extraction

Group Handle is not attached Ensure all three tabs of the Group
correctly or has not been
Handle are fully inserted into the
tightened sufficiently.
Group Head and rotated to the centre
position. See Coffee Making Guide.

Espresso
squirts or
trickles down
the side of
the Group
Head during
extraction

MAX
2.8 L

1L

AIR TIGHT
CONTAINER

1L

MIN

CLEARhandles
OF
- Place
down, one on each
COFFEE BEANS
side.
& GRINDS
Replace Bean Hopper
- Ensure the Hopper Guide is aligned
with the vertical white lines on the
Hopper base.
- Align & insert the Bean Hopper into
the Grinder Collar and firmly pushing
down turn clockwise to lock into
place
2.TURN
and open the Hopper Guide.
GRINDER

BARISTA MAX

GRINDER

GRINDER

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

MANUAL SHOT

No Filter Basket inserted in
the Group Handle.

Ensure a Filter Basket is inserted into
the Group Handle before using in the
Group Head.

Group Head Silicone Seal is
damaged or worn.

See Care & Cleaning.
Contact Breville Customer Care.

Coffee grind is too fine.

Change to a coarser Grind Setting.

BARISTA MAX

MIN

WN

Possible Cause

MAX
2.8 L

TOP BURR

•

Problem

Espresso is too
cold

Too many coffee grinds used. Fill with less coffee grinds.
Coffee grinds tamped too
hard.

Apply less force during tamping.

Top edge of Filter Basket has Wipe around top edge of the Filter
not been cleaned of loose
Basket before inserting into Group
coffee grinds.
Head. See Coffee Making Guide.
Group Head inside rim,
Silicon Seal or Shower Head
is dirty.

Clean the parts with the Cleaning
Brush and damp cloth. See Care &
Cleaning.

Group Head Silicone Seal is
damaged or worn.

See Care & Cleaning.
Contact Breville Customer Care.

Coffee beans being stored in
the fridge or freezer.

Store coffee beans in a dry, airtight
container. Place in a cool dark
cupboard.

Custom extraction
temperature being used.

Use the default 92°C extraction
temperature. See Customisable Extraction Temperature.

Cup or glass was cold prior
to espresso pour.

Pour hot water from the Steam
Wand into the cup before extracting
espresso. See Coffee Making Guide.

Group Head or Handle not
warmed before use.

Hold the Group Handle under the
Group Head and press the ONE CUP
BUTTON. Allow water to run through.
See Coffee Making Guide.

CLEAN

BARISTA MAX

ALIGN HOPPER GUIDE
1. ALIGN
& INSERT

1. ALIGN & INSERT

HOPPER
GUIDE
HOPPER
GUIDE

INSERT

1. ALIGN
& INSERT

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

2.TURN

CENTRE

3.HOPPER GATES OPEN
2.TURN

TIME
GRINDER

24INTERLOCK

GRINDER

REMOVE

MANUAL SHOT
GRINDER

25

BARISTA MAX
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Problem

Possible Cause

What To Do

Problem

Possible Cause

What To Do

No espresso
pours

No water in the Water
Reservoir.

Fill reservoir with water. Prime water
through the Group Head, press the
ONE CUP BUTTON. Allow water to
run through.

Spent (used)
coffee cake is
wet

A little water will remain on
top of the used coffee cake.

Rest Group Handle on the Drip
Tray for 5 sec to allow the water to
dissipate before disposing cake.

Coffee grind is too fine.

Change to a coarser Grind Setting.

Too many coffee grinds used.

Fill with less coffee grinds.

Too many coffee grinds used.

Fill with less coffee grinds.

Coffee grinds tamped too hard.

Apply less force during tamping.

Custom shot volume being
used.

Reset to the default shot volumes.
See Customisable - Shot Volumes
Temperature.

The Filter Basket is blocked.

See Care & Cleaning.

Group Head is dirty.

A Cleaning Cycle is required. See
Cleaning Cycle.

Group Head is blocked.

A Descaling Cycle is required. See
Descaling Cycle.

Espresso
pours out in
drips
(Over
Extracted)

Coffee grinds are too fine.

Change to a coarser Grind Setting.

Too many coffee grinds used.

Fill with less coffee grinds.

Coffee grinds tamped too hard.

Apply less force during tamping.

Espresso Machine has scale
build up.

A Descaling Cycle is required. See
Descaling Cycle.

Espresso
does not have
any crema, or
crema is thin
(Under
Extracted)

Coffee beans are old or dry.

Use freshly roasted coffee beans. See
Tips for Grinding.

Coffee grinds too coarse.

Change to a finer Grind Setting.

Not enough coffee grinds used.

Fill with more coffee grinds.

Grinds not tamped
(compacted) enough.

Tamp more firmly. See Espresso
Extraction Guide section.

Espresso shot
volume too
much or too
little

Custom shot volumes being
used.

Restore to default shot volumes or
change your custom shot volume(s).
See Customisable - Shot Volumes.

Espresso
tastes bitter

Type of coffee beans being
used.

Try different brands of coffee beans.

Custom extraction
temperature being used.

Use the default 92°C extraction
temperature. See Customisable Extraction Temperature.

Steam function has been
used just before extracting
espresso.

Allow time for water to purge the
Thermoblock and cool down before
extracting espresso. The STEAM
LIGHT should have finished flashing.

26
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Dual Wall Filter Baskets being Dual Wall Filter Baskets will keep the
used.
coffee cake wetter than Single Wall
Filter Baskets.
Espresso
pours into cup
unevenly

Uneven tamping.

Ensure coffee grinds are tamped
evenly.

Obstruction in the Group
Head or Handle.

Check there is nothing obstructing the
Group Head or Handle & clean.

Pump makes
an unusual
noise

No water in the reservoir.

Fill reservoir with water.
Let the machine return to the READY
state if it is cooling down after steam.
Prime water through the Group Head,
press the ONE CUP BUTTON. Allow
water to run through.

Water Reservoir is not
correctly positioned.

Insert the Water Reservoir into the
back of the unit.

Red Plug from the packaging
may still be inserted.

Remove the red packaging plug found
at the base of the Water Reservoir.

New Pre-infusion Profiles has
been selected.

Different Pre-infusion Profiles
make different noise at the start
of an espresso extraction. See
Customisable - Pre-infusion Profiles.

Water overflowing from Drip
Tray.

Empty if the red Water Level Indicator
appears through the Drip Tray
Stainless Steel Grill.

Drip Dray not present when
Thermoblock is auto purging.

Keep Drip Tray in place, when cooling
to espresso temperature. The STEAM
LIGHT flashes and water purges into
Drip Tray. See Coffee Making Guide.

Water around
Drip Tray area
or on benchtop

27
4/23/20 16:29

TROUBLESHOOTING GUIDE - ESPRESSO MACHINE

TROUBLESHOOTING GUIDE - GRINDER

Problem

Possible Cause

What To Do

Problem

Possible Cause

What To Do

Milky coffee is
too cold

Milk may not be heated
enough.

Ensure that milk is heated properly
during texturing, but be sure not to
heat too much and boil the milk.

New Burrs are bedding in.
This is normal for the first
few uses.

No steam from
the Steam
Wand

Steam Wand Tip is blocked.

See Care & Cleaning.

No water in the Water
Reservoir.

Fill reservoir with water. Run hot water
through the Steam Wand to ensure
water flows.

Optimum Grind
Setting is
producing an
under extracted
espresso

Turn the Bean Hopper clockwise
in small increments to a finer Grind
Setting to keep an optimum espresso
extraction. Use the information to
help.

Espresso Machine has scale A Descaling Cycle is required. See
build up.
Descaling Cycle.
Steam Wand
making a
screeching
noise

Steam Wand Tip too deep.

Lower Milk Jug. Ensure the Steam
Wand Tip is positioned correctly when
texturing.

Not enough
foam when
texturing

Milk is not fresh.

Ensure the milk being used is fresh.

Milk temperature is too
warm.

Ensure you start texturing with milk
that is around 4°C.

Type of Milk Jug being used. For best texturing results use a chilled
Stainless Steel Milk Jug.
Milk has been boiled.

Start again with fresh, chilled milk.
Heat till the Milk Jug can only be held
for approximately 3 second, 60-65°C.

The milk is making bubbles
rather than microfoam.

Ensure the Steam Wand Tip is
positioned correctly when texturing.
Tap the Jug on the benchtop when
finished to release trapped air
bubbles.

Milk is not taking in enough
air.

Keep the Steam Wand Tip just under
the surface of the milk. This will
help introduce air into the milk to
create microfoam.

Not enough coffee grinds
used.

Fill with more coffee grinds.

Grinds not tamped
(compacted) enough.

Tamp more firmly. See Espresso
Extraction Guide section.

GRINDER
LIGHT does not
illuminate after
pressing ON/
OFF BUTTON

The machine is not plugged
into the power outlet.

Insert in the Power Plug into power
outlet & switch on.

The Bean Hopper is not
seated correctly & not
activating the red Interlock
Pin.

Turn the Bean Hopper in a clockwise
direction to lock into place. See Care
& Cleaning.

GRINDER
LIGHT flashes
when trying to
grind beans.

Hopper Gates are closed or
not fully open.

Turn the Bean Hopper in a clockwise
direction to a Grind Setting between
30-0 to fully open the Hopper Gates.
See Removable Bean Hopper
section.

GRINDER
LIGHT
illuminated red

Grinder Motor in protection
mode to prevent
overheating. Grinder has
been used for long periods
in a short space of time.

Leave the Grinder for 5 minutes.
The GRINDER LIGHT will illuminate
white to indicate normal use can be
resumed.

No coffee grinds No coffee beans in the
coming from the Bean Hopper.
Grinder Outlet
Hopper Gates are closed or
not fully open.

Coffee grinds
are coarse
when on a fine
Grind Setting

28
VCF126X_20MLM1 (EMEA).indd 28-29

Beans are losing freshness.

Fill the Bean Hopper with freshly
roasted coffee beans.
Turn the Bean Hopper in a clockwise
direction. At Grind Setting 30, Hopper
Gates are fully open. See Removable
Bean Hopper section.

The Grind Chamber or
Outlet is blocked.

Grinder needs cleaning. See Care &
Cleaning.

Grind Setting not correct.

Adjust the Grind Settings by turning
the Bean Hopper. See Tips for
Grinding, & Extraction.

Top Burr not seated
correctly. Coffee beans or
grinds are caught around &
under the Top Burr.

Top Burr needs cleaning.
See Care & Cleaning.

Bottom Burrs needs
adjusting.

See Adjusting the Bottom Burr
section.
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ACCESSORIES AVAILABLE FOR PURCHASE

Problem

Possible Cause

What To Do

Espresso is
under extracted
even with a fine
coffee grind

Not enough coffee grinds
used.

Fill with more coffee grinds.

Beans are too old.

Use freshly roasted beans. Old coffee
beans, no matter the Grind Setting, will
have a fast extraction and will produce
an under extracted tasting espresso.

Grind Setting
cannot be
adjusted

Bean Hopper
cannot be
locked into
position

Top Burr does
not sit in the
Grinder Collar
correctly

Bottom Burrs needs
adjusting.

See Adjusting the Bottom Burr section.

The Bean Hopper is not
seated correctly.

Remove the Bean Hopper & replace.
See Replace Bean Hopper section.

Coffee beans or grinds are
caught around the Top Burr
or Grinder Collar.

Remove the Bean Hopper & Top Burr.
Use the Cleaning Brush or Vacuum
Cleaner as necessary to clear loose
coffee beans or grinds. See Replace
Bean Hopper section.

Grinder Collar not aligned
to the Top Cover.

Ensure the dot on the Top Cover aligns
with the dot on the Grinder Collar. See
Replace Top Burr section.

Coffee beans or grinds are
caught in the Top Burr or
Grinder Collar.

Remove the Bean Hopper & Top Burr.
Use the Cleaning Brush or Vacuum
Cleaner as necessary to clear loose
coffee beans or grinds. See Replace
Bean Hopper section.

The Top Burr is not seated
correctly.

Make sure the Top Burr is correctly
aligned and that the two handles are
placed one on each side. See Replace
Top Burr section.

Grinder Collar not aligned
to the Top Cover.

Ensure the dot on the Top Cover aligns
with the dot on the Grinder Collar. See
Replace Top Burr section.

Coffee beans or grinds are
caught around & under the
Top Burr

Remove the Top Burr and replace
the Bean Hopper. Hold the Bean
Hopper down with your hand, do not
turn. Insert the Group Handle into the
Grinding Cradle and push down to
activate the Grinder. The coffee grinds
will fall out the Grind Outlet.

The Top Burr is not seated
correctly.

Make sure the Top Burr is correctly
aligned and that the two handles are
placed one on each side. See Replace
Top Burr section.
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Contact Breville
Breville Customer
Customer care
care on:
on:
Contact
0800 028 7154 or email
0800BrevilleEurope@newellco.com
028 7154
58mm Filter Baskets
Single Wall

Dual Wall
D U A L WA L L

One Cup
VCF130

Two Cup
VCF131

One Cup
VCF128

D U A L WA L L

Two Cup
VCF129

Cleaning
Visit Breville website to see full Espresso
Machine range & accessories available.

www.breville.co.uk
ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

VCF132
Visit Breville website to see full Espresso Machine range & accessories available.
www.breville.co.uk
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TROUBLESHOOTING
For troubleshooting and FAQs visit:
www.breville.co.uk/faqs

ELECTRICAL SAFETY
This appliance must be earthed.
If the plug is not suitable for the socket
outlets in your home, it can be removed
and replaced by a plug of the correct type.
If the fuse in a moulded plug needs to be
changed, the fuse cover must be refitted.
The appliance must not be used without
the fuse cover fitted.
If the plug is unsuitable, it should be
dismantled and removed from the supply
cord and an appropriate plug fitted as
detailed. If you remove the plug it must not
be connected to a 13 amp socket and the
plug must be disposed of immediately.

AFTER SALES SERVICE &
REPLACEMENT PARTS
In the case the appliance does not
operate but is under warranty, return the
product to the place it was purchased for a
replacement. Please be aware that a valid
form of proof of purchase will be required.
For additional support, please contact our
Consumer Service Department at
0800 028 7154 or
email: BrevilleEurope@newellco.com.

WASTE DISPOSAL
Waste electrical products should not be
disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. E-mail us at
BrevilleEurope@newellco.com for further
recycling and WEEE information.

If the terminals in the plug are not marked
or if you are unsure about the installation
of the plug please contact a qualified
electrician.
Plug should be ASTA approved to BS1363
Fuse should be ASTA approved to BS1362

Green/Yellow
(Earth)

Blue
(Neutral)

13A Fuse

Brown
(Live)

Ensure that the outer sheath of
the cable is firmly held by the cord grip
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SV
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER • Doppa inte apparaten,
elsladden eller kontakten
FÖR BREVILLE
i vatten eller någon annan
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
vätska. Tvätta följande 10
FÖR DIN BREVILLE
delar i varmt vatten och
ESPRESSOMASKIN
ett milt rengöringsmedel:
• Läs noggrant igenom och
mjölkkanna, droppskålens
spara alla anvisningar som
galler, filterkorgar för
medföljer apparaten.
en och två koppar,
grupphandtag/portafilter,
• Ta inte bort grupphandtaget
droppskål, packare,
vid utmatning av espresso
behållare för bönor och
eller vatten eftersom
vattenbehållare. Skölj och
enheten står under tryck.
torka varje del noggrant
Du riskerar att skållas eller
innan du sätter tillbaka
skadas om du tar bort
dem. Torka ångröret med
grupphandtaget under
en fuktig trasa. Du hittar
någon av dessa processer.
fullständig information
• Ång- och varmvattenröret
i avsnittet Skötsel och
blir mycket varmt vid
rengöring.
skumming av mjölk och
• Den här apparaten är avsedd
under vattenflöde. Detta
att användas i hushåll
kan orsaka brännskador
och liknande miljöer, t.ex.
vid kontakt. Undvik därför
personalkök i butiker, kontor
direkt kontakt med röret.
och andra arbetsplatser,
• Dra alltid ut kontakten från
lantbruk, av kunder på hotell,
eluttaget innan du rengör
motell och andra hyrlokaler i
espressomaskinen eller om
bostadsmiljö samt hyrlokaler
det uppstår något fel när du
för övernattning med frukost.
förbereder kaffe.
• Denna apparat kan användas
• Du riskerar att skållas eller
av barn från 8 års ålder och
skadas om du placerar
av personer med nedsatt
händerna direkt under ånga,
fysisk, sensorisk eller
varmvatten eller espresso.
mental kapacitet eller brist
• Temperaturen på åtkomliga
på erfarenhet om de har fått
ytor kan vara hög när
handledning eller anvisningar
apparaten är i drift.
om hur apparaten används
Värmeelementets yta är
på ett säkert sätt och förstår
varm även efter användning.
de risker som är involverade.
• Använd apparaten endast
Rengöring och underhåll
för avsedda syften. Skador
får endast utföras av barn
kan uppstå vid felaktig
om de är minst 8 år gamla
användning.
och övervakas av en vuxen.
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Förvara apparaten och
sladden utom räckhåll för
barn under 8 år. Barn får inte
leka med apparaten.
• Enheten ska alltid stå på en
plan yta.
• Använd den inte utan
vatten i behållaren. Fyll
behållaren med endast
rent och kallt vatten. Tänk
på att behållaren maximalt
rymmer 2 liter.
• Elsladden får inte
komma i kontakt med
espressomaskinens
heta delar, inklusive
värmeplattan för koppar och
ång- och varmvattenröret.
• Använd inte apparaten om
den har en skadad sladd eller
kontakt eller har skadats
på något annat sätt. Om
nätsladden skadas måste
den bytas ut av tillverkaren,
dennes serviceombud eller
en person med liknande
kvalifikationer för att undvika
risker.
• Apparaten är inte avsedd för
att styras av en extern timer
eller separat fjärrkontroll.
Breville är mycket
säkerhetsmedvetet vid
utformning och tillverkning
av konsumentprodukter,
men det är även viktigt att
användaren är försiktig
när han/hon använder en
elektrisk apparat. Nedan
anges försiktighetsåtgärder
som är nödvändiga för säker
användning av en elektrisk
apparat:

• Stäng alltid av strömmen
vid eluttaget (om tillämpligt)
innan du sätter i eller drar
ut en kontakt. Fatta tag i
kontakten, inte sladden.
• Stäng av strömmen och dra
ut kontakten när apparaten
inte ska används och innan
den rengörs.
• Använd endast eluttag
med den spänning (endast
likström) som anges på
apparatens märkskylt.
• Lämna aldrig en apparat
obevakad under användning.
• Använd apparaten endast
för avsedda syften.
• Placera inte apparaten på
eller i närheten av en het
gasflamma, ett elektriskt
element eller en uppvärmd
ugn.
• Placera den inte ovanpå
någon annan apparat.
• Apparatens elsladd får inte
hänga över kanten på ett
bord eller bänkskiva eller
vidröra någon varm yta.
Om du har några funderingar
kring prestanda och
användning av din apparat
kan du besöka Brevilles
webbplats eller kontakta
Brevilles kundtjänst med hjälp
av informationen på baksidan.
Du måste vara införstådd med
säkerhetsåtgärderna ovan.
Undvik personskador eller
skada på apparaten genom att
endast använda tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren.
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18 16 14 12

10

10

BARISTA MAX

8

MANUAL SHOT
MANUALSHOT
SHOT
MANUAL

CLEAN

CLEAN
CLEAN
CLEAN

8

TAP & GO
GRINDER
TAP
& GO

MANUAL SHOT

CLEAN

GRINDER

TAP & GO
GRINDER
TAP
GO
TAP
&&GO
GRINDER
GRINDER

S
FUNKTIONER
PÅ DIN BREVILLE BARISTA MAX
S

TAP & GO

S
SS

58 mm filterkorgar med enkel vägg

IN
EAN G TAB
L
CL

M. E
 xtra hög kopphöjd
En kopp
Två koppar
Ett stort 105 mm-utrymme för direkt
BARISTA MAX
utmatning av kaffe i höga koppar och glas.
R.	Rattens funktioner och lampor
GRINDER

B. U
 pplyst malningsområde
LED-belysningen tänds när malningen
påbörjas. Kaffemalningen lyser upp
när den hamnar i filterkorgen. Lampan
slocknar när malningen är klar.
C. M
 alningshållare Tap & Go™
Den unika malningshållaren Tap &
Go™ håller grupphandtaget på plats
för kontinuerlig malning med en enda
knapptryckning. Detta hjälper dig att
kontrollera mängden malt kaffe som
hamnar i filterkorgen.
D. F
 örvaringsplats för tillbehör
Ångrörets
stift

Filterkorg med
dubbel vägg,
stift

58 mm packare

N.	Avtagbar övre malskiva
Enkel borttagning genom lyftningMANUAL
av SHOT
malskivans handtag vid rengöring.

Mjölkkanna på 460 ml

Droppskålen har ett avtagbart spillfack
som samlar upp kaffespill separat från
vatten. Ta helt enkelt bort spillfacket och
avlägsna kaffespillet vid behov.

O.	Kvarnlampa
	Lyser ihållande när kvarnen
är klar.
TAP & GO
Blinkar under malning och för att ange
att behållaren inte är helt öppen.
Lyser ihållande med rött sken när
kvarnmotorn står i skyddat läge.
GRINDER

F. S
 laddförvaring
Håll bänkskivan ren genom att trycka in
den del av sladden som inte behovs i
maskinen.

P. Knapp
	 och lampa
	Tryck på knappen för att starta
maskinen. Lampan tänds och
pulserar för att visa att maskinen värms
upp. Lampan lyser ihållande när
kvarnen är klar. Maskinen intar viloläge
automatiskt efter 20 minuter, varefter
BARISTA MAX
MAX
BARISTA
lampan
slocknar.

G. G
 lidfria fötter
De glidfria silikonfötterna håller Barista Max
stabil på bänkskivan under användning.
H. P
 lats för värmeplatta med packare
Förvärm koppar och glas för att bibehålla
de viktigaste egenskaperna i äkta
espresso: arom och en fyllig, härlig smak.
Placera packaren ovanpå värmeplattan för
bekväm åtkomst och förvaring.

GRINDER
GRINDER

USE T
HI
S

IN
EAN G TAB
L
CL

ET

USE T
HI
S

DISC F
OR

IN
EAN G TAB
L
CL

ET

DISC F
OR

Rengöringsstift

Rengöringsborste

UP
DE
SI

Rengöringsskiva
Du kan förvara filterkorgar för en
eller två koppar, rengöringsskivan
rengöringsborsten och rengöringsstiftet i
området bakom droppskålen.
E. A
 vtagbar droppskål, galler och
spillfack
Innehåller en vattennivåindikator som flyter
genom det rostfria stålgallret och anger
när skålen blir full av vatten och måste
tömmas.
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TAP &
& GO
GO
I. Avtagbar vattenbehållare på 2,8 l TAP
Tryck tillbaka locket och fyll på kallt vatten
eller ta bort vattenbehållaren genom att
öppna locket och lyfta uppåt med hjälp av
handtaget som sitter inuti.
GRINDER
GRINDER

J. G
 rupphuvud – 58 mm kommersiell
storlek
Den bredare storleken möjliggör jämnare
utmatning av packat och malt kaffe.

MANUAL SHOT
SHOT
MANUAL

Q.	Utmatningsknappar för espresso
	
-knapp
Möjliggör flera doseringar förutom
förinställningen ett eller två doseringar.
Tryck på knappen för att starta
utmatningen och tryck igen för att
avsluta när du är nöjd med volymen.
Stannar automatiskt efter 200 ml
SS
	Knapp
för en kopp
	Matar en dosering espresso – 30 ml
och stoppar automatiskt.
CLEAN
CLEAN

Rattens lampa
Lyser ihållande när maskinen är klar.
Blinkar när ratten ska återställas till det
vertikala läget.
CLEAN

Ånglampa
Lyser ihållande när maskinen är klar att
ånga.
Blinkar
vid uppvärmning till
S
ångtemperatur och vid kylning (tömning
av vatten) till espressotemperatur.
ÅNGA
Använd för att förånga och skumma
mjölk.
VARMT VATTEN
Matar 200 ml och stoppar automatiskt.
Använd för svart Caffè lungo
och varma drycker som te och
snabbsoppor samt för att värma koppar
innan du gör espresso.
S.	Rengöringslampa
	Lyser ihållande med blått sken när
grupphuvudet och spolhuvudet
behöver rengöras.

Knapp för TVÅ KOPPAR
Matar två en dosering espresso – 60
ml och stoppar automatiskt.

K. G
 rupphandtag/portafilter – 58 mm
kommersiell storlek
Den bredare storleken gör att
kaffebönorna blir mer jämnt fördelade och
lättare att packa.
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USE T
HI
S

L. Å
 ng- och varmvattensrör
Kulledsrörelse med överdrag av silikon så
S kan flytta ångröret till önskat läge
att du
utan att bränna fingrarna.

ET

A. Avtagbar behållare för bönor
Den avtagbara behållaren för 250
g bönor har 30 enkelt justerbara
malningsinställningar. Justera behållarens
malningsinställning (grov/fin) så att du får
bästa möjliga espressosmak.

GRINDER

DISC F
OR

FUNKTIONER PÅ DIN BREVILLE BARISTA MAX

UP
DE
SI

20

18 16 14 12

UP
DE
SI

22

20

58

MER INFORMATION OM DIN BREVILLE BARISTA MAX
Temp° IQ Shot Control™
Optimal temperatur
Temp° IQ Shot Control™ är en
exklusiv teknik som Breville har
utvecklat för din Barista max. Detta
trevägssystem ger den exakta och stabila
vattentemperaturen som krävs för ett gott
kaffe.
•	Thermoblock-teknik
Thermoblock säkerställer
snabb uppvärmning och exakt
vattentemperatur för bästa utmatning av
espresso och mjölk med ångkokning.
Tekniken är både snabb och effektiv
eftersom endast erforderlig mängd
vatten värms upp. Thermoblock värmer
upp vattnet så att espresson matas
ut vid 92 °C, vilket ger fullständig
extraktion av oljor från det packade
kaffet. Högre eller lägre temperaturer
resulterar i bränd/bitter eller svag
espresso.
•	Avancerad PID-styrenhet
PID övervakar och styr Thermoblock för
att säkerställa att vatten alltid levereras
med exakt temperatur till det packade
15 BAR
kaffet.
•	Mild pre-infusion
Espresso får en rikare arom om små
mängder vatten droppar ned på det
malda och pressade kaffet innan
vattenflödet ökar.
58 mm Grupphuvud och
-handtag i kaféstorlek
Extrahera den bästa smaken

58

Grupphuvudet och grupphandtaget är av
kommersiell storlek (58 mm), precis som
på det lokala kaféet.
15 BAR
•	Den breda storleken säkerställer att
kaffet fördelas jämnare i filterkorgarna.
Kaffet blir lättare att fylla, packa och ta
bort efter användning.
•	Grupphandtaget på 58 mm ger en
jämnare utmatning av det packade
kaffer, vilket ger en verklig kafésmak.
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Tap&Go™ Integrerad kvarn
58
Enkel malning on demand
•	Tap & Go™-teknik
Malningstekniken Tap&Go™, som har
utvecklats av Breville, direktmatar in
kaffe i grupphandtaget med en enda
tryckning. Tryck helt enkelt ned
58 på
grupphandtaget för att aktivera kvarnen.
•	Kvarn med avsmalnande malskiva
Den integrerade kvarnen möjliggör
”allt-i-ett”- malning. Den avsmalnande
malskivan av härdat rostfritt stål ger
15 BAR
mer konsekventa malningspartiklar
som
minimerar värmeöverföring och minskar
friktionen tack vare den milda och
långsamma rotationen.
•	Behållare för bönor
250 grams behållare med grindar
som förhindrar att kaffebönor hamnar
på bänkskivan vid borttagning.
Espressomaskinens inbyggda kvarn
möjliggör ”allt-i-ett”-malning.
Auto Shot & justerbar

Volymkontroll
Rätt mängd espresso i koppen
•	Det enklaste sättet att göra en
fantastisk espresso är att använda
sig av Auto Shot. Mata ut rätt mängd
genom att trycka på knappen för en
kopp eller två koppar.
•	Alla utmatningsknappar kan justeras till
avsedd doseringsvolym.
15 BAR

INNAN BARISTA MAX ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Steg 1. Ta bort förpackningen
att alla förpackningar tas bort.
Viktigt: Ta bort den röda kontakten som
sitter på vattenbehållarens basenhet.

TOP
–	SBURR
e till

GRINDER
COLLAR2.
Steg

Placera maskinen
–	Placera maskinen på en torr, stabil, plan
och horisontell bänkskiva.
Steg 3. Tvätta och torka delar
–	Doppa inte apparaten, elsladden eller
kontakten i vatten eller någon annan
vätska. Tvätta de delar som anges
nedan i varmt vatten med ett milt
rengöringsmedel:
	 Mjölkkanna av rostfritt stål
	 Filterkorg av rostfritt stål för en kopp
	 Filterkorg av rostfritt stål för två koppar
2.TURN
	 Övre malskiva av härdat rostfritt
stål
	 Vattenbehållare
1. ALIGN
	 Grupphandtag
& INSERT
	 Behållare för bönor
HOPPER
	
Packare
GUIDE
–	S
kölj och lufttorka noga. 3.HOPPER GATES OPEN
GRINDER

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

GRINDER

MAX
2.8 L

Steg 5. Sätt in delar i kvarnen
• Löstagbar övre malskiva
– För in den övre malskivan i kvarnfästet
med hjälp av de två handtagen.
– Pilarna på den övre malskivan ska
ligga mot pilarna på kvarnfästet.
– Den övre malskivan ska ligga an mot
kvarnfästets yta.
MAX
2.8 L

1L

1L

MIN

MIN

ÖVRE MALSKIVA

CLEAN

Steg 4. Placera tillbehör
– Förvara tillbehören bakom
GRINDER
droppskålen för rengöringsborsten
INTERLOCK
och rengöringsstiftet. Till vänster
finns förvaringsutrymme för
rengöringsskivan samt filterkorgar för
en och två koppar.
– För in spillfacket i utrymmet på
droppskålens vänstra sida.
GRINDER

– Placera packaren i avsett utrymme
på uppvärmningsplattan.

CLEAN

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

CLEAN

INSERT

KVARNFÄSTE
1. ALIGN
& INSERT

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

2.TURN

CENTRE

– Placera ut handtagen på var sida.
• Avtagbar
behållare för bönor
ÖVRE MALSKIVA
– Rikta in behållarguiden med den röda
kvarnförreglingen.
– KVARNFÄSTE
För in behållaren för bönor i
kvarnfästet.
– Tryck lätt nedåt och vrid behållaren för
bönor medurs för att låsa den på2.VRID
plats.
– Denna åtgärd öppnar behållaren
(och släpper
kaffebönor på skivorna).
1. PASSA OCH
FÖR
Behållaren
ärIN helt öppen vid
malningsinställning 30.
GRINDER

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

GRINDER

MAX
2.8 L

CLEAN

1L

MIN

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

CLEAN

BEHÅLLARGUIDE
3.BEHÅLLARE ÖPPEN

I

1. PASSA OCH
FÖR IN

2.VRID

Justerbar
Utmatningstemperatur
Temperatur precis som du vill ha den
•	Barista Max möjliggör ändring
av vattentemperaturen från
rekommenderade 92 °C (i steg om
2 °C) vid behov.

1. PASSA OCH

KVARNFÖRREGLING
FÖR IN

GRINDER

BARISTA MAX

BEHÅLLARGUIDE

MANUAL SHOT

CLEAN

3.BEHÅLLARE ÖPPEN

GRINDER

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

KVARNFÖRREGLING

GRINDER

CLEAN
BARISTA MAX

MANUAL SHOT

CLEAN

WIPE COFFEE GRINDS

GRINDER

– Fortsätt att vridaREADY
behållaren för bönor
medurs för att ställa in malningen.
– Använd malningsinställning 20 som
utgångspunkt för espresso.
– Fyller behållaren med nyrostade
kaffebönor.
BARISTA MAX

MANUAL SHOT

PLEASE EMPTY TRAY

1.

CLEAN
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WIPE COFFEE GRINDS

WIPE COFFEE GRINDS

PLEASE EMPTY TRAY
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MAX
2.8 L
MAX
2.8 L

ÖVRE MALSKIVA

INNAN BARISTA MAX ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Steg 6. Förbered maskinen
Viktigt: Du måste förbereda maskinen
innan du använder den för första gången.
• Fyll på vattenbehållaren
– Öppna locket och lyft uppåt med hjälp
av handtaget på insidan.
– Fyll på med kallt kranvatten.
– Sätt tillbaka vattenbehållaren och
stäng locket.
INSERT

KVARNFÄSTE

1L

MIN

MIN

GRINDER

LEAN

BARISTA MAX

INSERT

MANUAL SHOT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

MAX
2.8 L

MITTEN

2.VRID

1L

1L

1. PASSAMINOCH
FÖR IN
MIN

3.BEHÅLLARE ÖPPEN

Obs! Kontrollera att vattenbehållaren är
ren och fri från skräp så att inte några fina
partiklar kan blockera vattenflödet.
KVARNFÖRREGLING
INSERT
• Ström
2.TURN
– Kontrollera
att ratten
för ånga
och
1. ALIGN
& INSERT
varmvatten
står i vertikalt läge.
– Sätt i strömkontakten i ett 230–240 V
URN
CENTRE
AC eluttag och slå på strömmen.
– Tryck på knappen för att starta
maskinen.
– Lampan tänds och pulserar för att
visa att Thermoblock värms upp.
– Kvarnlampan lyser ihållande efter
GATES OPEN
påslagningen.
– När knappen och knapparna för
utmatning och ratt lyser ihållande
kan maskinens utmatnings- och
rattfunktioner användas.
GRINDER

BARISTA MAX

INSERT

MANUAL SHOT

GRINDER

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

CLEAN

BARISTA MAX

CLEAN

MANUAL SHOT

WIPE COFFEE GRINDS

CLEAN

KLAR

CLEAN
PLEASE EMPTY TRAY

• För in grupphandtaget
– För in filterkorgen för två koppar i
grupphandtaget.
– Rikta in grupphandtaget med FÖR INläget till vänster om grupphuvudet.
– För in grupphandtaget så att det ligger
jämnt mot grupphuvudet och vrid
sedan grupphandtaget till vänster hela
vägen till mittläget.
1L

1. Kontrollera vatten och bönor

MIN

1 min.
uppvärmn.

MAX
2.8 L

READY
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KLAR

1L

1. PASSA OCH
FÖR IN

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

MIN

2.VRID

MITTEN

Obs! I början kan det gå lite trögt att vrida
grupphandtaget till mittläget.
Steg 7. Förbered espressomaskinen
– Tryck på knappen
för att starta
vattenflödet från grupphuvudet.
– Låt vattnet rinna igenom tills det tar
slut.
– Maskinen återgår till KLAR-läget.
	
Obs! När vattnet pumpas ut avger
pumpen ett högre ljud än vanligt under
de första sekunderna.
– Placera ångröret över droppskålen.
– Vrid ratten till .
– Låt vattnet rinna igenom i 20 sekunder.
– Vrid ratten till det vertikala läget.
– Maskinen återgår till KLAR-läget.
– I detta läge ska espressomaskin vara
klar för användning.
– Rengör grupphandtaget och
filterkorgen i varmvatten och torka dem
innan du gör ditt första kaffe.
– Upprepa steg 7 om det inte kommer ut
något vattnen från grupphuvudet eller
ångröret.
– Kontakta Brevilles
KLAR kundtjänst om
det fortfarande inte kommer ut
något vatten. Informationen finns på
baksidan.

Barista-tips: Använd filtrerat
vatten och nyrostade kaffebönor
för bästa espressoresultat.

Tryck på PÅ/AV-knappen: lampan
blinkar = värmer upp. Kvarnlampan
lyser ihållande = kvarnen klar att
användas.

Lampan för PÅ/AV, utmatning och ratt
lyser ihållande = espressomaskinen
klar att användas.

S

ELLER med

3. Värm en kopp – med hjälp av varmvatten

värmeplatta

VRID
TILLBAKA

Placera koppen på bänkskivan rikta Fyll koppen till 1/4 med varmt vatten. Töm koppen
in ångröret.
Vrid ratten till det vertikala läget.
efter 20–30
Vrid ratten till läget för varmt vatten.
sekunder.

4. Välj filterkorgar
EN KOPP

ELLER

Koppen kan värmas upp
på maskinens ovansida
när den är PÅ.

5. Värm grupphuvudet, handtaget och filterkorgen
TVÅ KOPPAR
INSERT

Välj en av följande:
– Filterkorg för en kopp.
– Filterkorg för två koppar.

172

2. Starta

1L

MIN

INSERT

RID

RE ÖPPEN
BEHÅLLARGUIDE

MAX
2.8 L

CLEAN

2.VRID

1. PASSA OCH
FÖR IN MAX
2.8 L

CLEAN

GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX

MAX
2.8 L

1L

Tryck på knappen

.

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

Håll grupphandtaget
under grupphuvudet
medan vattnet rinner.

Torka av filterkorgen
med en torr trasa.
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GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX

GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX

6. Fyll på med malet kaffe

13. Förbered mjölkkannan

7. Packa

PAUS

PACKKRAFT
10–15 KG

TRYCK
NED

14. Före skumning av mjölk

4°C
FILL
MAX

SKJUT IN
FRÅN OVAN

För in
grupphandtaget i
malningshållaren.

Grupphandtaget kommer Tryck ned
för att
att sitta plant utan stöd i grupphandtaget
S
mala i filterkorgen.
malningshållaren.

8. Torka av kaffespill

– En kopp = 13–15 g malet kaffe.
– Två koppar = 20–22 g malet kaffe.
Pressa det malda kaffet till angiven nivå.

9. För in grupphandtaget

INSERT

INSERT

10. Placera koppen

Fyll kannan med kall
mjölk tills nivån når just
under pipen.

15. Placera ångröret
12

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

2. VRID

Vrid ratten till ångläget.
Ånglampan blinkar =
värmer upp.

Lite vatten
kan sippra ut ur
ångröret.

Ånglampan lyser = ånga
klar. Vrid ratten för att
stänga av ångan.

Barista-tips:
Mjölken skummas
bäst efter att ångan
har värmts upp
(ånglampan lyser).
Du hör när pumpen
startar.

16. Starta skumning av mjölk

FINGER
BREDD

WIPE COFFEE GRINDS

3

MITTEN
I SPILLFACKET

1. PASSA OCH
FÖR IN
CONICAL BURR GRINDER

Torka bort eventuellt Torka bort kaffespill på
kaffespill från
droppskålen så att det
kanterna.
hamnar i spillfacket.

11. Mata ut espresso
INSERT

EN KOPP

TEMP IQ SHOT CONTROL

Håll grupphandtaget
Grupphandtaget ska
jämnt, rikta in, för in och vara i mittläget.
vrid in i grupphuvudet.

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

Placera koppen på
droppskålen under
grupphandtaget.

12. Ta bort kaffesumpen

För in ångrörets arm i läget kl. 12. Spetsen
ska stå i läget kl. 3 med fingerbredd från
kanten och just under mjölkytan.

Starta skumning av
mjölk genom att vrida
ratten till ångläget.

Skumningen avger ett
mjukt väsande ljud.

Kontrollera att
mjölken virvlar runt.

17. Skumma mjölk
VRID TILLBAKA

TVÅ KOPPAR

60-65°C
INSERT

1. VRID

ELLER

SLÅ
2. TA BORT

Tryck på en av följande:
– Knapp
= 30 ml dosering.
– Knapp
= 60 ml dosering.

174
VCF126X_20MLM1 (EMEA).indd 174-175

Utmatningen
startar och stannar
automatiskt.

Vrid grupphandtaget
ta bort det från
grupphuvudet.

Ta bort kaffesumpen
från grupphandtaget.

När mjölknivån stiger
Sänk ned ångröret
sänker du kannan för
halvvägs när du är
att hålla spetsen under
nöjd med skummet.
ytan.

Mjölken är klar när
kannan är för varm för
att vidröras under 3
sekunder.

Vrid ratten till det
vertikala läget.

Ta bort kannan från
ångröret.
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MAX
2.8 L

ÖVRE MALSKIVA

EN KOPP

GÖRA KAFFE MED BREVILLE BARISTA MAX

1L

KVARNFÄSTE

18. Töm och rengör ångröret

Barista Max möjliggör automatisk kontroll
av doseringsvolymen.
Den matar precis rätt mängd espresso och
stoppar automatiskt.
MIN

GRINDER

Barista-tips:
Tillförsäkra bästa
prestanda genom
att alltid tömma och
rengöra ångröret
efter att du har
skummat mjölk.
BARISTA MAX

MANUAL SHOT

Mjölk och vatten
sipprar ut ur
ångröret.

1L

MIN

VRID TILLBAKA

Håll ratten i läget för
varmt vatten i 1–2
sekunder.

MAX
2.8 L

JUSTERBARA DOSERINGSVOLYMER

Vrid ratten till det
vertikala läget.

Torka ångröret och
spetsen med en
1. PASSA OCH
fuktig trasa.

CLEAN

2.VRID

BEHÅLLARGUIDE

20. Auto-töm Thermoblock

3.BEHÅLLARE ÖPPEN

GRINDER

BARISTA MAX

KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

MANUAL SHOT
GRINDER

INSERT

Förbereda justering av doseringsvolym
• Kontrollera vattenbehållaren
–	Se till att det finns tillräckligt med vatten
i behållaren.

HÅLL PÅ PLATS
KVARNFÖRREGLING

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

ONE CUP
Du kan när
som helst 2.VRID
stoppa utmatningen
1.
PASSA
OCHgenom att trycka på samma
av espresso
FÖR IN
knapp igen.
13-15g
Justera standardinställningen av MITTEN
volym till
hur du vill ha ditt kaffe.
Obs! Maximalt tillåtna doseringsvolymer:
Knapp 
100 ml
Knapp

200 ml
Knapp

400 ml
INSERT

FÖR IN

19. Vidarebehandla mjölken

– Matar en dosering espresso = 30 ml
– Matar två doseringar espresso = 60 ml
– Matar upp till
= 200 ml

Justera doseringsvolym för en kopp
–	Sätt in en filterkorg för en kopp i
grupphandtaget.
–	Fyll på med malet kaffe och packa.
MAX
2.8 L

TV

EN KOPP
1L

TWO CUP

TRYC

13-15g

MIN

20-22g
–	För in grupphandtaget i grupphuvudet.
–	Håll knappen
intryckt i fyra
sekunder.
–	
Lampan
blinkar för att ange att
ONE CUP
TWO CUP
OR
funktionen är i justeringsläge.

EN KOPP

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

TRYC

MAX
2.8 L

CLEAN

BARISTA MAX

MAX
2.8 L

WIPE COFFEE GRINDS

1L

MANUAL SHOT

CLEAN

–	Espresso börjar matas ut.
Snurra kannan för att
blanda mjölken och
skapa en silkeslen
konsistens.

Slå lätt med kannan
för att frigöra större
luftbubblor.

21. Rengör delar

1L

Häll mjölken i en
stadig ström.

Ånglampan blinkar och vatten töms ned i
droppskålen vid kylning till espressotemperatur.
Håll droppskålen på plats.

PLEASE EMPTY TRAY
WIPE COFFEE GRINDS

WIPE COFFEE GRINDS

KLAR

SPILLFACK
PLEASE EMPTY TRAY
KEEP DRIP TRAY IN PLACE
WHILST OPERATING MACHINE

TRYCK OC

MIN

–	Tryck
knappen
när du erhåller
PRESS &på
HOLD
4 SEC
OCH HÅLL 4 SEK
volymen förTRYCK
en dosering.
–	Espresso slutar att matas ut.

MIN

•	Kontrollera strömmen
	Kontrollera följande:
–	Strömkontakten är isatt och aktiverad.
–	Ratten står i vertikalt läge.
– Maskinen är påslagen i KLAR-läget.

22. Rengör droppskålen

PRESS & HOLD 4 SEC

–	Maskinen avger en pipsignal samtidigt
som lampan
slutar blinka.
–	Den nya doseringsvolym för espresso
har sparats.
–	Maskinen återgår till KLAR-läget.
TRYCK OCH HÅLL 4 SEK
PRESS & HOLD 4 SEC

PLEASE EMPTY TRAY

CONICAL BURR GRINDER

TEMP IQ SHOT CONTROL
CONICAL BURR GRINDER

Tvätta delarna med
varmt vatten.

Kontrollera om
droppskålen
behöver tömmas.

TEMP IQ SHOT CONTROL

Ta bort droppskålen
och separera den
från spillfacket.

Töm ut kaffespillet och Töm ut vattnet ur
rengör spillfacket med droppskålen och
rengör den med
varmt vatten.
varmt vatten.

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

176
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TRYCK OC

EK

2.VRID

EN KOPP

ELLER

92°C

1. PASSA OCH
TVÅ KOPPAR
FÖR IN

TVÅ KOPPAR
EN KOPP

EN KOPP DOSERINGSVOLYMER
JUSTERBARA

TVÅ KOPPAR
BEHÅLLARGUIDE
3.BEHÅLLARE ÖPPEN

13-15g
20-22g
Justera doseringsvolym för två koppar
Justera manuell doseringsvolym
–	Sätt in en filterkorg för två 13-15g
koppar i
–	Sätt in önskad filterkorg i 20-22g
KVARNFÖRREGLING
grupphandtaget.
grupphandtaget.
–	Fyll på med malet kaffe och packa.
–	Fyll på med malet kaffe och packa.
GRINDER

ELLER
EN KOPP
TVÅ KOPPAR BARISTA MAX
ELLER
TWO CUP
TVÅ KOPPAR

CLEAN

GRINDER

EN KOPP

ONE CUP

20-22g

EN KOPP

MANUAL SHOT

CLEAN

TVÅ KOPPAR

13-15g

20-22g

13-15g

20-22g

MAX
2.8 L

–	För in grupphandtaget i grupphuvudet.
–	För in grupphandtaget i grupphuvudet.
–	Håll ELLER
knappen
intryckt i fyra
–	Håll
knappen
intryckt i fyra sekunder.
ONE CUP
TWO CUP
OR
EN KOPP
sekunder.TVÅ KOPPAR
–	
Lampan blinkar för att ange att
ELLER
TVÅ KOPPAR
–	Lampan
blinkar för att ange att EN KOPP
funktionen
är i justeringsläge.
funktionen är i justeringsläge.
–	Espresso börjar
matas
TRYCK OCH
HÅLL 4ut.
SEK
MAX
2.8 L

1L

1L

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

MIN

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

WIPE COFFEE GRINDS

– 92 °C = Lampan för en kopp lyser.

Du kan justera vattentemperaturen för
utmatning av espresso i steg om 2 °C
(mellan 88 °C och 96 °C) efter olika typer
av rostade kaffebönor
92°Coch personliga
preferenser.
– Högre temperaturer ökar bitterheten och
minskar surhetsgraden.
– Lägre temperaturer minskar bitterheten
och ökar surhetsgraden.
•	Kontrollera strömmen
	Kontrollera följande:
–	Strömkontakten är isatt och aktiverad.
–	Ratten står i vertikalt läge.
– Maskinen är påslagen i KLAR-läget.

– Tryck på följande för att justera
utmatningstemperaturen:
92°C
– Manuell doseringsknapp
=
minusknapp. 92°C
– Knappen för två koppar = plusknapp.
92°C
92°C
92°C

–9
 4 °C = Lamporna för en kopp och
två koppar lyser.

PRESS

KLAR

MAX
2.8 L

MIN

JUSTERBAR UTMATNINGSTEMPERATUR
Thermoblock värmer upp vatten för
utmatning av espresso vid 92 °C. En
balans av bitterhet och surhetsgrad ger
den bästa espresson.

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

TVÅ KOPPAR

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

MITTEN

MAX
2.8 L

PLEASE EMPTY TRAY

1L

–9
 6 °C = Lampan för TVÅ KOPPAR
lyser.

PRESS & HOLD 4 SEC
1L

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

MIN

–	
Espresso börjar matas ut.
TRYCK OCH HÅLL 4 SEK
–	Tryck på knappen
när du erhåller
volymen för
tvåOCH
doseringar.
TRYCK
HÅLL 4 SEK
–	Espresso slutar att matas ut.
TRYCK OCH HÅLL
4 SEK
–	Maskinen
avger
en pipsignal samtidigt
som lampan
slutar blinka.
–	Den nya doseringsvolymen
för
PRESS & HOLD 4 SEC
espresso
har sparats.
TRYCK OCH HÅLL
4 SEK
–	Maskinen
återgår
till KLAR-läget.

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

–	Tryck på knappen när du erhåller
önskad volym.
–	Espresso slutar
attHÅLL
matas
TRYCK OCH
4 SEKut.
–	Maskinen avger en pipsignal samtidigt
TRYCK
OCH HÅLL 4 SEK
som
lampan
slutar blinka.
–	Den nya volymen för espresso har
sparats.
PRESS & HOLD 4 SEC
–	Maskinen återgår till KLAR-läget.

MIN

•	Access till justeringsläge för
utmatningstemperatur
–H
 åll knappen och
intryckt
samtidigt i fyra sekunder. Maskinen
avger en pipsignal samtidigt som
lampan börjar blinka.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

PRE

–9
 0 °C = Lamporna för MANUELL
DOSERING och TVÅ KOPPAR lyser.

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

–	Maskinen avger en pipsignal
och lamporna för alla tre
utmatningsknappar blinkar samtidigt.

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

–	Standardvolymerna för espresso har
återställts.
–	Maskinen återgår till KLAR-läget.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

Obs! Lampan fortsätter att blinka
OCH HÅLL 4 SEK
för att ange TRYCK
att du
befinner dig i ett
justeringsläge.
Viktigt: Maskinen avbryter funktionen och
går tillbaka till KLAR-läget om du inte tryck
på någon knapp inom en minut.
•	Justera utmatningstemperatur
Kombinationen av tända
utmatningslampor anger
vilken temperatur som är vald.
Standardinställningen är följande:

–8
 8 °C = Lampan för MANUELL
DOSERING lyser.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

•

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
Bekräfta
utmatningstemperatur
PRESS
& HOLD TOGETHER 4 SEC

– Tryck på knappen för att spara ditt
val. Maskinen avger en pipsignal och
lämnar justeringsläget.
– MPRESS
askinen
återgår till KLAR-läget.
& HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
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PRES

PRES
PRE

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

TRYCK OCH HÅLL
SEK
Återställa
alla4standardvärden
för
TRYCK OCH HÅLL 4 SEK
doseringsvolym
–	Håll alla treTRYCK
utmatningsknapparna
OCH HÅLL 4 SEK
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
intryckta samtidigt
i fyra sekunder.

PRE

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
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92°C

JUSTERBAR PROFIL FÖR PRE-INFUSION VID UTMATNING
Du kan tillgodose olika behov genom att
välja tre olika profiler för pre-infusion.
–	Mild pre-infusion: Små, definierade
mängder vatten blandas med det
packade kaffet för att skapa en fuktig
massa för att förbereda kaffet på bästa
92°C
sätt inför det mer stadiga vattenflödet.
92°C
Detta är standardprofilinställningen
för
balanserad espresso.92°C
–	Distinkt pre-infusion: En enkel och
något större vattenmängd blandas
92°C
med det packade kaffet och efter att
kaffet vilat en stund det mer stadiga
vattenflödet tar vid. Detta ger en
mellanstark espresso.
–	Konstant pre-infusion: Ett konstant och
stadigt vattenflöde från början till slut.
Detta ger en starkare espresso.
•	Access till justeringsläge för pre-infusion
– Maskinen är påslagen i KLAR-läget.
– Håll knappen och knapparna för en
kopp och två koppar intryckta samtidigt
i fyra sekunder. Maskinen avger en
pipsignal samtidigt som lampan
börjar blinka.

2°C

• Välja profiler för pre-infusion
	Utmatningslampan lyser för att ange att
en profil för pre-infusion har valts.
	Standardinställningen är följande:
–M
 ild = knapp . Lampan
lyser.

– Välj en profil för pre-infusion genom att
trycka på följande knappar:
–D
 istinkt = knapp
.
Lampan
lyser.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

–K
 onstant = knapp
Lampan
lyser.

.

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

H HÅLL 4 SEK

ÅLL 4 SEK

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – ESPRESSOMASKIN

• Bekräfta
profil
förTOGETHER
pre-infusion
PRESS
& HOLD
4 SEC
TRYCK OCH HÅLL 4 SEK
– Tryck på knappen för att spara ditt
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
val. Maskinen avger en pipsignal och
PRESS
& HOLD TOGETHER 4 SEC
lämnar
justeringsläget.
– Maskinen återgår till KLAR-läget.

ÅTERSTÄLLA ALLA STANDARDINSTÄLLNINGAR
Du kan enkelt återställa
alla inställningar
TRYCK OCH HÅLL 4 SEK
till fabriksinställningarna.
Återställa alla
standardinställningar
PRESS
& HOLD TOGETHER 4 SEC
–	Maskinen är
påslagen
KLAR-läget.
PRESS
& HOLDi TOGETHER
4 SEC
–	Håll alla tre utmatningsknapparna
PRESS &
HOLD&TOGETHER
4 SEC4 SEC
PRESS
HOLD TOGETHER
intryckta samtidigt
i fyra sekunder.

–	Maskinen avger en pipsignal, samtidigt
som knappen och knapparna för
utmatning och ratt blinkar tillsammans
tre gånger.

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC

–	Alla standardinställningar har återställts.
–	Maskinen återgår till KLAR-läget.

Espressoprocessen handlar om att
extrahera oljor från malet kaffe. Avlagringar
av kaffe och oljor byggs upp med
tiden, vilket påverkar kaffets smak och
espressomaskinens funktion.
Det enklaste sättet att hålla
espressomaskinen ren är att tömma ut
vattnet genom grupphuvudet och ångröret
före och efter varje kaffeservering.
(Se anvisningarna om hur man gör kaffe)
Rengöra tillbehör och avtagbara delar
– Doppa inte apparaten, elsladden eller
kontakten i vatten eller någon annan
vätska.
– Rengör delarna i varmt vatten med ett
milt rengöringsmedel. Skölj och torka
sedan.
Obs! Använd inte alkaliska
rengöringsmedel, grova svampar eller
stålull eftersom de repar delarnas ytor.
Kan diskas i diskmaskin:
– Mjölkkanna av rostfritt stål
– Droppskålens galler av rostfritt stål
– Filterkorg av rostfritt stål för en kopp
– Filterkorg av rostfritt stål för två koppar
– Rengöringsskiva
DE ENDA delarna i den övre sektionen
som kan diskas i diskmaskin:
– Övre malskiva av härdat rostfritt stål
– Spillfack
Kan INTE diskas i diskmaskin:
– Vattenbehållare
– Grupphandtag/portafilter
– Behållare för bönor
– Droppskål
– Packare
– Rengöringsstift
– Rengöringsborste
Rengöra värmeplatta och utsida
•	Vid behov
Rengör maskinen med en mjuk, fuktig
trasa med milt rengöringsmedel och
torka sedan torrt.
VAR FÖRSIKTIG:Förhindra skador
på apparaten genom att inte använda
alkaliska rengöringsmedel, grova svampar
eller stålull.

Rengöra droppskål och spillfack
•	Vid behov
Undvik överflöde av vatten genom att
tömma skålen och facket när den röda
indikatorn för vattennivå visas genom
det rostfria stålgallret.
Obs!Det är normalt att insidan av
droppskålen och spillfacket med tiden
får fläckar av oljorna i det malda kaffet.
•	Veckovis
Rengör i varmt vatten med ett milt
rengöringsmedel. Skölj och torka sedan.
Rengöra grupphandtag och filterkorg
•	Varje gång
Tvätta efter varje användning genom
att skölja dem med varmt vatten under
kranen.
•	Regelbundna intervall
I varmt tvålvatten med ett milt
rengöringsmedel. Skölj och torka sedan.
Rengöra spol- och grupphuvud
•	Varje gång
Låt vatten gå igenom systemet innan
du gör en espresso. (Se anvisningarna
om hur man gör kaffe)
•	Veckovis
– Tryck på knappen för en kopp för att
spola vatten igenom grupphuvudet.
– Låt vattnet rinna igenom tills det tar
slut.
– Ta bort allt kaffespill runt
grupphuvudets inre kant
och silikontätningen med
rengöringsborsten. Torka av
spolhuvudet med en fuktig trasa.
SPOLHUVUD

THERMOBLOCK

AFÉ GROUP HEAD
58MM C
T
ER
INS

SILIKON
TÄTNING

GRUPPHUVUD
INNANFÖR KANT

Rengöringstablett
Rengöringstabletter för espressomaskinen
kan köpas online.

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
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1

MIN

CLEAN

INSERT

1. PASSA OCH
FÖR IN

MITTEN

Rengöringscykel
Rengöringslampan lyser med blått sken när
det är dags att rengöra systemet.
Rengöringscykeln tar cirka sju minuter.
•	Förbereda rengöringscykel
– Se till att det finns minst en liter vatten
i behållaren.
– Töm droppskålen och sätt tillbaka den.

– Torka ångröret med en fuktig trasa. (Se
anvisningarna om hur man gör kaffe)
•	2–3 månader
–L
 åt ångröret ligga i mjölkkannan över
natten tillsammans med varmt vatten
och en rengöringstablett.

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

N
EANI G TAB
L
CL

1L

USE T
HI
S

DISC F
OR

– Placera filterkorgen för två koppar och
rengöringsskivan i grupphandtaget.
– Lägg en rengöringstablett i avsett
utrymme i mitten av rengöringsskivan.
MIN

N
EANI G TAB
L
CL
ET

RENGÖRINGSTABLETTER

USE T
HI
S

DISC F
OR

ESPRESSOMASKIN

PRESS & HOLD TOGETHER 4 SEC
E UP
SID

N
EANI G TAB
L
CL
ET

RENGÖRINGSTABLETTER

DISC F
OR

ESPRESSOMASKIN

USE T
HI
S

– För in grupphandtaget i grupphuvudet.
•	Starta rengöringscykel
– Håll knapparna för PÅ/AV och
manuell dosering intryckta samtidigt
i fyra sekunder. Maskinen avger en
OCH HÅLL 4 SEK startar.
pipsignal TRYCK
och rengöringscykeln
E UP
SID

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

UD
ANT

Obs!Du kan när som helst avbryta
rengöringscykeln genom att trycka på PÅ/
AV-knappen.
– Lamporna för PÅ/AV och rengöring
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STEAM

Grupphuvudets silikontätning
Det finns en silikontätning i grupphuvudet
som bildar en tätning mot filterkorgen varje
gång du gör en espresso.
Viktigt: När du inte använder
FÖR IN
grupphandtaget rekommenderar vi att du
inte har den insatt i grupphuvudet, eftersom
det minskar silikontätningens livslängd.
Med tiden förlorar denna tätning sinFÖR IN
elasticitet och kan behöva bytas ut.
Tätningen kan behöva bytas ut om vattnig
espresso läcker runt grupphuvudet under DUAL WALL
matning eller om grupphandtaget känns
löst när det är helt roterat till mittläget.
Obs! Kontakta Breville om du tror att
grupphuvudets tätning behöver bytas ut.
Försök inte att ändra tätningen utan att
först konsultera Breville.
STEAM

R

MAX
2.8 L

SORES
ESP KIN
MAS
IN- R
E
GÖR
REN BLETT
A
GST

TE
FIL

KLAR
MIN

Rengöra ångrör
•	Varje gång
– När du har skummat mjölken ska du
rensa ångröret genom att vrida ratten
till hett vatten och hålla den där i 1–2
sekunder.

FÖR IN

STEAM

FÖR IN
STEAM

FÖR INFÖR

FÖR IN

IN

–K
 ör hett vatten genomD UAångröret
i 40
L WA L L
sekunder.
FÖR IN
D U A L WA L L
•	Ångröret förblir igensatt:
–S
 kruva loss ångrörets spets och lås
den ligga över Dnatten
tillsammans
U A L WA L L
med varmt vatten och en Brevillerengöringstablett.
R

1L

TE
FIL

– Maskinen är påslagen i KLAR-läget.

Rengöra filterkorgar
•	2–3 månader
– Låt filterkorgen/-korgarna ligga
i mjölkkannan över natten
tillsammans med varmt vatten och en
rengöringstablett.
SORES
ESP KIN
MAS
SSOGÖRIN ER
E
R
ESP KIN
REN BLETT
MAS GSTA
IN- R
R
Ö
E
G
REN BLETT
A
GST
SORES
SOESP KIN
RES
ESP KIN
MAS
MAS
IN- R
IN- R
E
GÖR
E
GÖR
REN BLETT
REN BLETT
A
GSTA
GST

– På morgonen ska du skölja kannan
och filterkorgen/-korgarna under
rinnande vatten och se till att alla spår
av rengöringstabletten har avlägsnats.
– Lägg en filterkorg i grupphandtaget
(utan malt kaffe) och sätt in handtaget
i grupphuvudet.
– Tryck på knappen för en kopp.
– Låt vattnet rinna igenom tills det tar
slut.
•	Rensa filterkorgen med dubbel vägg
	Om filterkorgen med dubbel vägg
(medföljer inte Barista Max) blir igensatt
med malt kaffe:
FÖR IN
– Sätt i det tunnare
rengöringsstiftet
Filter i utgångshålet och ta bort det.

SORES
ESP KIN
MAS

IN- R
E
GÖR
REN BLETT
GSTA

STEAM

SKRUVA LOSS

FÖR IN

SKRUVA LOSS

R

IN- R
E
GÖR
REN BLETT
A
GST

MIN

– Kontrollera att en oskadad O-ring
sitter på avsedd plats.
– Skruva tillbaka ångrörets spets i
ångrörets arm.
– Kör hett vatten genom ångröret i 40
sekunder.

TE
FIL

–N
 ästa morgon ska du ta bort kannan
och skölja och se till att alla spår av
lösningen har tagits bort.
– Torka ångröret och spetsen med
en fuktig trasa tills att alla spår av
rengöringstabletten är borta.
–K
 ör hett vatten genom ångröret i 40
sekunder.
•	Rensa ett igensatt ångrör
Om ångrörets spets blir igensatt av
mjölkrester:
– Sätt i det tjockare rengöringsstiftet Ånga
i ångrörets spetshål och ta bort det.

SORES
ESP KIN
MAS

R

2.8 L

TE
FIL

1 MAX
L

SORES
ESP KIN
MAS
O
INS
RESENGÖR TTER
ESP KIN
R
BLE
MAS GSTA
IN
ER
GÖR
REN BLETT
A
GST
OESS
R
P
ES KIN
MAS
IN- R
E
GÖR
REN BLETT
A
GST

R

MAX
2.8 L

blinkar under rengöringscykeln.
–V
 attnen töms i droppskålen och
små mängder vatten sipprar ut ur
grupphandtagets rör.
•	Rengöringscykel slutförd
– Maskinen avger en pipsignal och
lamporna för PÅ/AV och rengöring
slocknar.
– Maskinen återgår till KLAR-läget.
– Ta bort grupphandtaget från
grupphuvudet. Kontrollera att
tabletten har lösts upp.
Obs!Om tabletten inte har lösts upp sätter
du in grupphandtaget i grupphuvudet på nytt,
tömmer droppskålen och sätter tillbaka den.
Upprepa avsnittet ”Starta rengöringscykeln”.
•	Efter rengöringscykeln
– Töm grupphuvudet genom att trycka
på knappen för en kopp, varefter
vattnet ska flöda.
– Låt vattnet rinna igenom tills det tar slut.
– Rengör droppskålen, grupphandtaget
och rengöringsskiva i varmt vatten
med milt rengöringsmedel. Skölj och
torka sedan.

TE
FIL

CLEAN

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – ESPRESSOMASKIN

E UP
SID

CLEAN

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – ESPRESSOMASKIN

ET

K

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

2.VRID

3.BEHÅLLARE ÖPPEN

D

INSERT

2.VRID

SKRUVA LOSS

D U A L WA L L

SKRUVA LOSS

–P
 å morgonen ska du skölja kannan
och filterkorgen under rinnande
vatten och se till att alla spår av
rengöringstabletten avlägsnas.
–R
 engör ångrörets spets med det
tjockare rengöringsstiftet Ånga.

SKRUVA LOSS

– Lägg filterkorgen i grupphandtaget
(utan malt kaffe) och sätt in handtaget
i grupphuvudet.
– Tryck på knappen för en kopp.
– Låt vattnet rinna igenom tills det tar
slut.
– Upprepa vid behov.
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING – KVARN
Avsmalnande skivor används för malning
av kaffebönor till lämplig storlek för
espressoutmatning. Avlagringar av kaffe
KVARNUTLOPP
och oljor byggs upp med tiden, vilket
påverkar espressosmaken och den
integrerade kvarnens funktion.
Rengöra malningshållaren och
kvarnutloppet
•	Veckovis
Avlägsna allt malt kaffe från
malningshållaren och kvarnutloppet med
KVARNUTLOPP
rengöringsborsten, torka med en fuktig
trasa och torka slutligen med en torr trasa.

KVARNUTLOPP

KVARNUTLOPP

SKÖTSEL OCH RENGÖRING – KVARN
TRYCK NED

2.TA BORT

1.VRID
LUFTTÄT
BEHÅLLARE

2.TA BORT

– Rengör behållaren för bönor i varmt
PÅ AVSTÅND innan du sköljer och torkar
tvålvatten
FRÅN BÖNOR
torrt.
Låt behållaren för bönor stå tills
OCH MALNING
1.VRID
den lufttorkas ordentligt innan sätter
tillbaka den.
• Sätta tillbaka
för LUFTTÄT
bönor
2.TAbehållaren
BORT
BEHÅLLARE
– Kontrollera om det finns kaffebönor
eller malet kaffe på kvarnfästet.
1.VRID
PÅ AVSTÅND
FRÅN BÖNOR
2.TA BORT
OCHIN
MALNING
PASSA
BEHÅLLARGUIDE

TRYCK NED

1. PASSA OCH FÖR IN
LUFTTÄT
BEHÅLLARE
EN KOPP

1.VRID

PÅ AVSTÅND

2.VRID
Rengöra behållaren för bönor
LUFTTÄT
13-15g
FRÅN BÖNOR
BEHÅLLARE
OCH MALNING
SAMTIDIGT
BEHÅLLARGUIDE
•	2–3 månader
Obs!Behållaren för bönor kan hamna fel
Säkerställ bästa möjliga prestanda
om det finns malet kaffe under den övre
genom att rengöra behållaren för bönor malskivan.
PÅ AVSTÅND
PASSA IN BEHÅLLARGUIDE
1. PASSA
FÖR IN ut
Om det händer
ska OCH
du mala
BÖNOR
om kvarnen används ofta (varje dag).
TA FRÅN
BORT
överblivna
kaffebönor.
OCH
MALNING
TRYCK NED
VAR FÖRSIKTIG:Förhindra skador
– Se till att behållarguiden riktas in
på apparaten genom att inte använda
mot de vita vertikala linjerna på
alkaliska rengöringsmedel, grova svampar
behållarens bas.
2.VRID
S
VRIDeller stålull.
TRYCK NED GRUPPHANDTAG
– Justera och sätt in behållaren för
VARNING:Sänk inte ned SAMTIDIGT
maskinen i vatten.
PASSA
IN
BEHÅLLARGUIDE
PASSA
OCHvrid
FÖR IN
BEHÅLLARGUIDE
bönor i kvarnfästet. Tryck 1.ned
och
•	Förbereda rengöring av behållaren
medurs för att låsa den på plats innan
TRYCK NED
för bönor
du öppnar behållarguiden.
– Stäng av maskinen och dra ut
TA
BORT
PASSA
IN BEHÅLLARGUIDE
1. PASSA OCH FÖR IN
kontakten ur eluttaget.
2.VRID
TRYCK NED
VRID
– Ge akt på den befintliga
BEHÅLLARGUIDE
malningsinställningen (för SAMTIDIGT
användning
ÖVRE SKYDD
som startpunkt efter rengöring).
S
2.VRID
TRYCK NED GRUPPHANDTAG
KVARNFÄSTE
• TaVRID
bort och rengöra behållaren för
SAMTIDIGT
BEHÅLLARGUIDE TA BORT
bönor
– Vrid behållaren för bönor helt medurs
– Återställ till den malningsinställning
för att stänga och låsa upp den.
som var aktuell före rengöringen.
BORT
– Ta bort behållaren för bönor från
Obs!Den TA
optimala
malningsinställningen
S
kvarnfästet och förvara
kvarvarande
kan
ha
ändrats
under rengöringen. Använd
TRYCK NED GRUPPHANDTAG
bönor i en lufttät behållare som
informationen
för att hitta den optimala
ÖVRE SKYDD
bevarar deras arom.
malningsinställningen.
S
VRID

MAX
2.8 L

1L

MIN

GRINDER

TRYCK NED GRUPPHANDTAG

184
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KVARNFÄSTE

GRINDER

Rengöra och rensa malskivor, fäste,
kvarnkammare och kvarnutlopp
•	1–2 månader
VRID
Säkerställ bästa möjliga prestanda
SAMTIDIGT
för den integrerade kvarnen genom
att rengöra malskivorna om kvarnen
används ofta (varje dag). Regelbunden
rengöring hjälper malskivorna att uppnå
konsekvent malning, vilket är särskilt
viktigt vid malning av kaffebönor för
KVARNUTLOPP
espresso.
S
TRYCK
NED GRUPPHANDTAG
•	Mala ut överblivna
kaffebönor
– Maskinen

är påslagen i KLAR-läget.
GRINDER
–G
 e akt OUTLET
på den befintliga
malningsinställningen (för användning
som startpunkt efter rengöring).
–S
 ätt in en filterkorg för två koppar i
grupphandtaget.
–F
 ör in grupphandtaget i
malningshållaren.

MANUAL SHOT

1. PASSA OCH FÖR IN

– Ta bort grupphandtaget och kassera
det malda kaffet eftersom det är för
grovt för espresso.
2.VRID
– Ta bort behållaren för bönor från
BEHÅLLARGUIDE
kvarnfästet och förvara kvarvarande
kaffebönor i en lufttät behållare som
bevarar deras arom.
BORT
TA2.TA
BORT

GRINDER
OUTLET

1.VRID

2.REMOVE

LUFTTÄT
BEHÅLLARE

1.TURN

•	Förbereda rengöring
AIR TIGHT
AVSTÅND
– SPÅtäng
av
och dra ut
CONTAINER
2.TAmaskinen
BORT
FRÅN BÖNOR
kontakten
ur eluttaget.
OCH MALNING
ÖVRE SKYDD
VAR FÖRSIKTIG:Var
försiktig när du
rengör deKVARNFÄSTE
vassa skivorna
CLEAR OF i kvarnen.
KVARNUTLOPP
COFFEEmalskivan
BEANS
1.VRID
•	
Rengöra den övre
TVÅ KOPPAR
& GRINDS
– Vik upp de två handtagen och lyft upp
den övre malskivan från kvarnfästet.
LUFTTÄT
BEHÅLLARE
–

R
engör
den
övre
malskivan
i
20-22g
varmt tvålvatten med ett milt
rengöringsmedel. Skölj och torka
AVSTÅND
PASSA
INPÅ
BEHÅLLARGUIDE
1. PASSA OCH FÖR IN
sedan.
FRÅN BÖNOR
–V
 rid behållaren för bönor
helt
medurs
Obs!Fläckar
och markeringar på skivytan
OCH MALNING
TRYCK NED
PUSH DOWN
förELLER
att stänga och låsa upp den.
är en del av härdningsprocessen (för
EN KOPP
TVÅ KOPPAR
Behållaren för bönor stiger något.
ALIGN
HOPPER
GUIDE
1.
extra lång livslängd). Dessa markeringarALIGN & INSERT
– Placera

handen ovanpå behållaren
2.VRID eller
PUSH DOWNpåverkar inte kvarnens prestanda
för bönor och tryck ned den. Tryck
VRID
espressonsTURN
smak.
SAMTIDIGT för att BEHÅLLARGUIDE
samtidigt ned grupphandtaget
•	Rengöra och rensa den nedre AT THE SAME TIME
HOPPER
aktivera kvarnen. Fortsätt att mala tills
malskivan
och kvarnkammaren 2.TURN
GUIDE
det inte
TURNlängre kommer ut något malet
– Avlägsna malet kaffe från
kaffe ur kvarnen.
AT THE SAME TIME
TA BORT
kvarnkammarens
delar1. PASSA
och ytor
PASSA IN BEHÅLLARGUIDE
OCH FÖR IN
noggrant med rengöringsborsten
TRYCK NED
eller en dammsugare. En fuktig
REMOVE för rengöring av
trasa kan användas
S
TRYCK OCH HÅLL 4 SEK
S
kvarnfästets insida.
TRYCK NED GRUPPHANDTAG
2.VRIDPUSH DOWN GROUP HANDLE
- Låt enheten lufttorka helt.
VRID
GRINDER

GRINDER

SAMTIDIGT

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

BEHÅLLARGUIDE
S

TA BORT

ÖVRE SKYDD

TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

S

TRYCK NED GRUPPHANDTAG

KVARNFÄSTE
TOP COVER
GRINDER
COLLAR

185

ÖVRE SKYDD
GRINDER

KVARNFÄSTE
ÖVRE
SKYDD

GRINDER

BARISTA MAX

PUSH DOWN GROUP HANDLE

BARISTA MAX

BARISTA MAX
TRYCK OCH HÅLL 4 SEK

PASSA IN BEHÅLLARGUIDE

BARISTA MAX
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REMOVE
1.VRID
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING
– KVARN
PUSH
DOWN GROUP
HANDLE
LUFTTÄT
S

BEHÅLLARE

VARNING:Häll inte vatten eller någon
annan vätska i malningskammaren.
TRYCK NED
rensa ett igensatt

PASSA IN BEHÅLLARGUIDE

1. PASSA OCH FÖR IN

PÅ AVSTÅND
•	BÖNOR
Rengöra och
FRÅN
OCH MALNING
kvarnutlopp

– För upp rengöringsborsten i
VRID
kvarnutloppet och torka/borsta
SAMTIDIGT
insidan.
– Borsten syns inuti kvarnkammaren
om kvarnutloppet inte är igensatt.

PASSA IN BEHÅLLARGUIDE

1. PASSA OCH FÖR IN
S

TRYCK NED GRUPPHANDTAG

2.VRID

TOP COVER
BEHÅLLARGUIDE

BEHÅLLARGUIDE

•

Sätta tillbaka den övre malskivan
– Se till att pricken på det övre skyddet
TA BORTriktas in mot pricken på kvarnfästet.
– För in den övre malskivan i
kvarnfästet med hjälp av de två
handtagen.
– Pilarna på den övre malskivan ska
ligga mot pilarna på kvarnfästet.
– Den övre malskivan ska ligga an mot
kvarnfästets yta.

Trolig orsak

Åtgärd

Det går trögt
att vrida
grupphandtaget
i grupphuvudet

Silikontätningen i
grupphuvudet är ny och blir
följsammare med tiden.

Fortsätt att använda handtaget.
Tätningen blir följsammare efter de
första vridningarna av handtaget.

För mycket malet kaffe
används

Använd mindre mängd malet kaffe.

GRINDER
COLLAR

– Återställ till den malningsinställning
som var aktuell före rengöringen.
– Fyll TA
påBORT
behållaren med kaffebönor.
Obs!Den optimala malningsinställningen
kan ha ändrats under rengöringen. Använd
informationen för att hitta den optimala
malningsinställningen.
GRINDER

BARISTA MAX

Justera den nedre malskivan
De avsmalnande malskivorna är tillverkade
av härdat rostfritt stål för extra lång
livslängd. Efter långvarig användning kan
dock den nedre
malskivan behöva justeras
ÖVRE SKYDD
för att kompensera för slitage.
Den nedre
malskivan kan behöva justeras
KVARNFÄSTE
om det malda kaffet är för grovt med en
malningsinställning under 2 och espresson
matas för långsamt.
Kontakta Breville (information finns på
baksidan) om du misstänker att den nedre
malskivan behöver justeras.
Innan du kontaktar Brevilles kundtjänst ska
du kontrollera att du använder nyrostade
bönor och att den övre malskivan sitter
korrekt.
Viktigt: Gamla kaffebönor, oavsett
malningsinställning, matas ut snabbt och
ger en otillräcklig espressosmak.
Viktigt: Kvarnen maler grovt kaffe om den
övre malskivan sitter fel. Mal ut överflödiga
kaffebönor och rengör den övre malskivan
och kvarnkammaren.
Obs! Brevilles kundtjänst kan fastställa
om justeringsstycken
krävs för den nedre
INSERT
malskivan. Lägg inte till sådana
stycken
2.TURN
1. ALIGN
utan att först
konsultera
Breville.
& INSERT
GRINDER

2.VRID

Problem

MANUAL SHOT

GRINDER

Grupphandtaget Grupphandtaget är inte
sitter löst eller
korrekt fastsatt eller har inte
lossnar helt vid
dragits åt tillräckligt.
utmatning av
espresso
Ingen filterkorg har satts in i
grupphandtaget.

BARISTA MAX

Espresso
sprutar eller
sipprar nedför
sidan av
grupphuvudet
vid utmatning

BARISTA MAX

MAX
2.8 L

TOP BURR

GRINDER

ÖVRE SKYDD

GRINDER
COLLAR
KVARNFÄSTE

MANUAL SHOT

BARISTA MAX

MAX
2.8 L

1L

1L

MIN

MIN

•

– Placera ut handtagen på var sida.
Sätta tillbaka behållaren för bönor
– Se till att behållarguiden riktas in
mot de vita vertikala linjerna på
behållarens bas.
– Justera och sätt in behållaren för
bönor i kvarnfästet. Tryck ned och vrid
medurs för att låsa den på plats innan
du öppnar behållarguiden. 2.TURN
GRINDER
GRINDER

GRINDER

BARISTA
MAX
BARISTA
MAX

MANUAL SHOT

BARISTA MAX

MANUAL SHOT

CLEAN

1. ALIGN
& INSERT
HOPPER
GUIDE

3.HOPPER GATES OPEN

186
GRINDER

GRINDER

INTERLOCK

MANUAL SHOT

GRINDER

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

CENTRE

Sätt in en filterkorg i grupphandtaget
innan du för in handtaget i
grupphuvudet.

Silikontätningen i
grupphuvudet är skadad
eller sliten.

Se Skötsel och rengöring.
Kontakta Brevilles kundtjänst.

Kaffet är för finmalet.

Byt till en grövre malningsinställning.

För mycket malet kaffe
används.

Använd mindre mängd malet kaffe.

Det malda kaffet packas för
hårt.

Packa kaffet med mindre kraft.

Malt kaffe har inte
avlägsnats från filterkorgens
övre kant.

Torka runt filterkorgens övre kant
innan du sätter in i grupphuvudet. Se
anvisningarna om hur man gör kaffe

Grupphuvudets inre kant,
silikontätningen eller
spolhuvudet är smutsigt.

Rengör delarna med
rengöringsborsten och en fuktig trasa.
Se Skötsel och rengöring.

Silikontätningen i
grupphuvudet är skadad
eller sliten.

Se Skötsel och rengöring.
Kontakta Brevilles kundtjänst.

Kaffebönorna förvaras i en
kyl eller frys.

Förvara kaffebönorna i en torr och
lufttät behållare. Placera dem i ett
svalt och mörkt skåp.

Utmatningstemperaturen har Använd standardtemperaturen 92
justerats.
°C för utmatning. Se Justeringsbar
utmatningstemperatur.
Koppen eller glaset är för
kallt när espresson matas
ut.

Häll varmt vatten från ångröret i
koppen innan du matar ut espresso. Se
anvisningarna om hur man gör kaffe.

Grupphuvudet eller
handtaget har inte värmts
upp före användning.

Håll grupphandtaget under
grupphuvudet och tryck på knappen för
en kopp. Låt vattnet rinna igenom. Se
anvisningarna om hur man gör kaffe.

187
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INSERT

Espresson är
för kall

Se till att alla tre flikarna i
grupphandtaget är helt isatta i
grupphuvudet och roterade till mittläget.
Se anvisningarna om hur man gör kaffe

CLEAN
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Trolig orsak

Åtgärd

Problem

Trolig orsak

Åtgärd

Ingen espresso
matas ut

Det finns inget vatten i
vattenbehållaren.

Fyll behållaren med vatten. Mata vatten
genom grupphuvudet och tryck på knappen
för en kopp. Låt vattnet rinna igenom.

Lite vatten blir kvar på den
förbrukades kaffesumpen.

Kaffet är för finmalet.

Byt till en grövre malningsinställning.

Den
förbrukade
kaffesumpen
är våt

Lår grupphandtaget ligga över
droppskålen i fem sekunder så att
vattnet rinner ur innan du tömmer
sumpen.

För mycket malet kaffe
används.

Använd mindre mängd malet kaffe.

För mycket malet kaffe
används.

Använd mindre mängd malet kaffe.

Det malda kaffet packas
för hårt.

Packa kaffet med mindre kraft.

Den filterkorg med dubbel
vägg som används.

Skottvolymen har
justerats.

Använd standardvolymen för skott. Se
Justeringsbar skottvolymstemperatur.

Kaffesumpen blir blötare i filterkorgar
med dubbel vägg jämfört med enkel
vägg.

Ojämn packning.

Packa det malda kaffet jämnt.

Filterkorgen är igensatt.

Se Skötsel och rengöring.

Espresson
matas ojämnt i
koppen

Grupphuvudet är
smutsigt.

Rengöring krävs. Se Rengöringscykel.

Igensättning i grupphuvudet
eller -handtaget.

Kontrollera att det inte finns någon
igensättning grupphuvudet eller
-handtaget och rengör sedan.

Grupphuvudet är
igensatt.

Kalka av maskinen. Se Avkalkningscykel.

Pumpen
avger ovanligt
mycket buller

Det finns inget vatten i
behållaren.

Fyll behållaren med vatten.
Låt maskinen återgå till KLAR-läget
om den kyls ned efter ångan.
Mata vatten genom grupphuvudet
och tryck på knappen för en kopp. Låt
vattnet rinna igenom.
För in vattenbehållaren på enhetens
baksida.

Espresso matas Det malda kaffet är för fint.
ut droppvis
För mycket malet kaffe
(Övermatning)
används.

Byt till en grövre malningsinställning.
Använd mindre mängd malet kaffe.

Det malda kaffet packas
för hårt.

Packa kaffet med mindre kraft.

Vattenbehållaren är inte
korrekt placerad.

Beläggning har bildats i
espressomaskinen.

Kalka av maskinen. Se Avkalkningscykel.

Den röda kontakten från
Ta bort den röda
förpackningen kan fortfarande förpackningskontakten som sitter på
sättas in.
vattenbehållarens basenhet.

Kaffebönorna är gamla
eller torra.

Använd nyligen rostade kaffebönor. Se
Tips för kaffemalning.

Nya profiler för pre-infusion
har valts.

Kaffet är för grovmalet.

Byt till en finare malningsinställning.

För litet malet kaffe
används.

Fyll på mer malet kaffe.

Olika profiler för pre-infusion avger
olika ljud när espresso börjar matas
ut. Se Justeringsbar profil för preinfusion.

Kaffet packas inte
tillräckligt kompakt.

Packa med mer kraft. Se anvisningarna i
avsnittet om utmatning av espresso.

Vattnet i droppskålen
svämmar över.

Töm skålen när den röda indikatorn
för vattennivå visas genom
droppskålens rostfria stålgaller.

Skottvolymen för
espresso är för
hög eller för låg

Skottvolymerna har
justerats.

Använd standardvolymer för skott eller
justera skottvolymen. Se Justeringsbara
skottvolymer.

Det finns ingen droppskål
under automatisk
Thermoblock-tömning.

Espresson
smakar bittert

Den typ av kaffebönor
som används.

Prova olika märken av kaffebönor.

Håll droppskålen på plats vid kylning
till espressotemperatur. Ånglampan
blinkar och vatten töms ned i
droppskålen. Se anvisningarna om
hur man gör kaffe

Utmatningstemperaturen
har justerats.

Använd standardtemperaturen
92 °C för utmatning. Se Justerbar
utmatningstemperatur.

Du har använt
ångfunktionen just innan
du matat ut espresso.

Låt vattnet strömma genom Thermoblock
och svalna innan du matar ut espresso.
Ånglampan ska ha slutat blinka.

Espresson har
inget skum eller
så är skummet
för tunt
(Undermatning)
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Vatten runt
droppskålen
eller på
bänkskivan
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Problem

Trolig orsak

Åtgärd

Kaffet (med
mjölk) är för
kallt

Mjölken är eventuellt inte
uppvärmt tillräckligt.

Se till att mjölken värms upp ordentligt
under texturering, men var noga med
att inte värma för mycket, det vill säga
koka mjölken.

Optimal
malningsinställning
ger en otillräcklig
espressosmak

Ingen ånga från
ångröret

Ångrörets spets är blockerat. Se Skötsel och rengöring.

De nya malskivorna
arbetar inte optimalt.
Detta är normalt
vid de första
användningstillfällena.

Tillförsäkra optimal utmatning av
espresso genom att vrida behållaren
för bönor medurs i små steg tills du
erhåller en finare malningsinställning.
Ta hjälp av informationen.

Det finns inget vatten i
vattenbehållaren.

Fyll behållaren med vatten. Kör hett
vatten genom ångröret för att se till att
vattnet rinner.

Beläggning har bildats i
espressomaskinen.

Kalka av maskinen. Se
Avkalkningscykel.

Ångröret avger
ett gnisslande
ljud

Ångrörets spets ligger för
djupt.

Sänk mjölkkannan. Kontrollera att
ångrörets spets är korrekt placerad
vid texturering.

Inte tillräckligt
med skum vid
texturering

Mjölken är inte färsk.

Se till att den mjölk som används är
färsk.

Mjölktemperaturen är för
varm.

Börja textureringen av mjölk som är
cirka 4 °C.

Typ av mjölkkanna som
används.

Använd en kyld mjölkkanna av rostfritt
stål för bästa texturering.

Mjölken har kokat.

Börja om med färsk och kyld mjölk.
Värm tills mjölkkannan kan endast
hållas i cirka 3 sekunder, 60–65 °C.

Mjölken gör bubblor istället
för mikro-skum.

Kontrollera att ångrörets spets är
korrekt placerad vid texturering. Slå
lätt med kannan på bänken när du är
klar för att frigöra luftbubblorna.

Mjölken ges inte tillräckligt
med luft.

Håll ångrörets spets precis under
mjölkens yta. Detta bidrar till att
introducera luft i mjölken och skapa
mikro-skum.
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Bönorna är inte färska.
För litet malet kaffe
används.

Fyll på mer malet kaffe.

Kaffet packas inte
tillräckligt kompakt.

Packa med mer kraft. Se
anvisningarna i avsnittet om
utmatning av espresso.

Maskinen är inte ansluten
till eluttaget.

Sätt in kontakten i eluttaget och
aktivera uttaget (i förekommande
fall).

Behållaren för bönor sitter
inte rätt eller aktiverar inte
den röda förreglingen.

Vrid behållaren för bönor medurs för
att låsa den på plats. Se Skötsel och
rengöring.

Ånglampan blinkar
när du försöker
mala bönor.

Behållaren är stängd eller
inte helt öppen.

Vrid behållaren för bönor medurs
till en malningsinställning mellan 30
och 0 för att öppna behållaren helt
och hållet. Se avsnittet Avtagbar
behållare för bönor.

Ånglampan lyser
med rött sken.

Kvarnmotor står i
skyddsläge för att
förhindra överhettning.
Kvarnen har använts
under långa perioder och
under kort tid.

Låt kvarnen stå i fem minuter.
Kvarnlampan lyser med vitt sken för
att ange att normal användning kan
återupptas.

Ånglampan tänds
inte när du trycker
på PÅ/AV-knappen

Inget kaffe kommer Det finns inga kaffebönor i Fyll behållaren med nyrostade
ut ur kvarnutloppet behållaren.
kaffebönor.
Behållaren är stängd eller
inte helt öppen.

Vrid behållaren för bönor medurs.
Behållaren är helt öppen vid
malningsinställning 30. Se avsnittet
Avtagbar behållare för bönor.

Kvarnkammaren eller
-utloppet är igensatt.

Kvarnen behöver rengöras. Se
Skötsel och rengöring.
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Trolig orsak

Åtgärd

Det malda kaffet är
för grovt trots en fin
malningsinställning

Malningsinställningen
är inte korrekt.

Justera malningsinställningen genom
att vrida på behållaren för bönor. Se
Tips för kaffemalning och -utmatning.

Kvarnfästet är inte inriktad
mot det övre skyddet.

Den övre malskivan
sitter inte korrekt.
Kaffebönor eller malet
kaffe fastnar runt
och under den övre
malskivan.

Den övre malskivan behöver
rengöras.
Se Skötsel och rengöring.

Den övre
malskivan sitter
inte på rätt sätt i
kvarnfästet

Se till att pricken på det övre skyddet
riktas in mot pricken på kvarnfästet.
Se avsnittet Sätta tillbaka den övre
malskivan.

De nedre malskivorna
behöver justeras.

Se avsnittet om justering av nedre
malskivor.

För litet malet kaffe
används.

Fyll på mer malet kaffe.

Bönorna är för gamla.

Använd nyligen rostade bönor.
Gamla kaffebönor, oavsett
malningsinställning, matas ut snabbt
och ger en otillräcklig espressosmak.

De nedre malskivorna
behöver justeras.

Se avsnittet om justering av nedre
malskivor.

Behållaren för bönor
sitter inte korrekt.

Ta bort behållaren för bönor och
sätt tillbaka den. Se avsnittet Sätta
tillbaka behållaren för bönor.

Espresso undermatas
trots fin kaffemalning

Malningsinställningen
kan inte justeras

Behållaren för bönor
kan inte låsas på
plats
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Kaffebönor eller malet
kaffe fastnar runt den
övre malskivan eller
kvarnfästet.

Ta bort behållaren för bönor och
den övre malskivan. Avlägsna vid
behov lösa kaffebönor eller malet
kaffe med rengöringsborsten eller
en dammsugare. Se avsnittet Sätta
tillbaka behållaren för bönor.

Kvarnfästet är inte
inriktad mot det övre
skyddet.

Se till att pricken på det övre skyddet
riktas in mot pricken på kvarnfästet.
Se avsnittet Sätta tillbaka den övre
malskivan.

Kaffebönor eller malet
kaffe fastnar i den
övre malskivan eller
kvarnfästet.

Ta bort behållaren för bönor och
den övre malskivan. Avlägsna vid
behov lösa kaffebönor eller malet
kaffe med rengöringsborsten eller
en dammsugare. Se avsnittet Sätta
tillbaka behållaren för bönor.

Den övre malskivan
sitter inte korrekt.

Kontrollera att den övre malskivan
är korrekt justerad och att de två
handtagen är placerade på vardera
sidan. Se avsnittet Sätta tillbaka den
övre malskivan.

Kaffebönor eller malet kaffe Ta bort den övre malskivan och sätt
fastnar runt och under den tillbaka behållaren för bönor. Håll ned
övre malskivan
behållaren för bönor med handen,
men vrid inte. För in grupphandtaget i
malnings hållaren och tryck ned för att
aktivera kvarnen. Malt kaffe kommer ut
ur kvarnutloppet.
Den övre malskivan sitter
inte korrekt.

Kontrollera att den övre malskivan
är korrekt justerad och att de två
handtagen är placerade på vardera
sidan. Se avsnittet Sätta tillbaka den
Kontakta Brevilles kundtjänst
på:
övre malskivan.
0800 028 7154
58 mm filterkorgar

Enkel vägg

Dubbel vägg

TILLBEHÖR SOM KAN KÖPAS
D U A L WA L L

D U A L WA L L

Kontakta Brevilles kundtjänst på:
0800 028 7154
EN KOPP
VCF130

TVÅ KOPPAR
EN KOPP
VCF131
VCF128
58 mm filterkorgar
Enkel vägg

Cleaning
ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

EN KOPP
VCF130

TVÅ KOPPAR
VCF131 VCF132

TVÅ KOPPAR
VCF129
Dubbel vägg

D U A L WA L L

EN KOPP
VCF128

D U A L WA L L

TVÅ KOPPAR
VCF129

Cleaning
Besök Brevilles webbplats för att se hela
utbudet av espressomaskiner och tillbehör.
www.breville-nordic.com
ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

VCF132
Besök Brevilles webbplats för att se hela utbudet av espressomaskiner och tillbehör.
www.breville.co.uk
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FELSÖKNING
Eller kontakta Support@acreto.se.

EFTERFÖRSÄLJNING OCH
RESERVDELAR
Om apparaten inte fungerar och garantin
fortfarande gäller returnerar du produkten
till inköpsstället så att den kan bytas ut.
Tänk på att ett giltigt inköpsbevis krävs.
Kontakta vår kundtjänstavdelning om du
behöver ytterligare hjälp: Kontakta vår
kundtjänstavdelning om du behöver
ytterligare hjälp: +46 (0)31 3000500. Du
kan också skicka e-post: Support@
acreto.se.

AVFALLSHANTERING
Elektriskt avfall ska inte slängas
tillsammans med hushållsavfall.
Produkterna bör i möjligaste mån
återvinnas. Skicka e-post till oss på
BrevilleEurope@newellco.com om du vill
veta mer om återvinning och WEEE.

194
VCF126X_20MLM1 (EMEA).indd 194-195

195
4/23/20 16:31

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom
Newell Poland Services Sp. z o.o.,
Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.
e-mail: BrevilleEurope@newellco.com
UK Telephone: 0800 028 7154

www.breville.co.uk
© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. All rights reserved.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United
Kingdom.
Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z o.o. are subsidiaries of Newell Brands Inc.
The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development.
Made in China
Printed in China
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