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 ! This appliance generates heat during 
use. Adequate precaution must be taken 
to prevent the risk of burns, scalds, fires 
or other damage to persons or property 
caused by touching the exterior whilst in 
use or during cooling.

 ! Never use this appliance for anything 
other than its intended use. This 
appliance is for household use only. Do 
not use this appliance outdoors.

 ! Always ensure that hands are dry before 
handling the plug or switching on the 
appliance.

 ! Always use the appliance on a stable, 
secure, dry and level surface.

 ! This appliance must not be placed on or 
near any potentially hot surfaces (such 
as a gas or electric hob).

 ! Do not use the appliance if it has been 
dropped, if there are any visible signs of 
damage or if it is leaking.

 ! Ensure the appliance is switched off and 
unplugged from the supply socket after 
use and before cleaning.

 ! Always switch off, unplug and allow 
to cool before removing/fitting parts, 
cleaning or storing.

 ! Never immerse the main body of the 
appliance or power cord and plug in 
water or any other liquid.

 ! Never let the power cord hang over the 
edge of a worktop, touch hot surfaces or 
become knotted, trapped or pinched.

 ! Never leave the appliance unattended 
when in use.

 ! The coffee maker shall not be placed in 
a cabinet when in use.

PRODUCT SAFETY
READ CAREFULLY AND KEEP FOR 

FUTURE REFERENCE 
This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory 
or mental capabilities or 
lack of experience and 
knowledge if they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance in a safe 
way and understand the 
hazards involved. Children 
shall not play with the 
appliance. Cleaning and 
user maintenance shall 
not be made by children 
unless they are older than 
8 and supervised. Keep the 
appliance and its cord out of 
reach of children aged less 
than 8 years.
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.
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Due to our policy of continuous improvement, the actual product may differ slightly from the one illustrated in these instructions.

1. Brew Head
2. Porta-Filter: 

a.  Porta-Filter for Ground Coffee and E.S.E. 
pods (45mm)

3. Height Adjusting Slot for Small Cups
4. Removable Drip Grid
5. Removable Drip Tray
6. Drip Tray Overflow Floater
7. Filters For: 

a.  Single Shot of Espresso and E.S.E. pods 
(45mm)

 b. Double Shot of Espresso
 c. Detachable Bottom Covers of Filters
8. Measuring Scoop/Tamper
9. Control Panel
 a. Progress Bar
 b. Single (1) & Double (2) Espresso Button
 c. Small (1) & Large Latte Button Button
 d. Small (1) & Large (2) Cappuccino Button

 e. Manual Espresso Brew Button
 f. Manual Milk Frothing Button
 g. Clean Button 
10. Removable/Clear Milk Reservoir
11. Milk Reservoir Lid
12. Milk Reservoir Release Button
13. Milk Froth Level Control Knob
14. Milk Frothing Tube Guide Lever
15. Frothed Milk Dispensing Tube
16. On/Off Switch “I/O”
17. Removable Water Tank
18. Water Tank Lid
19. Milk Hose

INTRODUCTION
Congratulations! You have selected 
the new and innovative Breville® Prima 
Latte III. This unique appliance has been 
designed to help you prepare delicious 
espressos, cappuccinos and lattes quickly, 
conveniently, and automatically with the 
touch of a button.

ESPRESSO 
A unique method of coffee brewing in 
which hot water is forced through finely 
ground coffee. Popular in Europe, it is a 
far richer and more full-bodied brew than 
regular drip coffee. Because of its richness, 
espresso is usually served in 45 to 60 ml 
(1.5 to 2 oz.) portions, in demitasse cups.

CAPPUCCINO 
A drink made with about 1/3 espresso, 1/3 
steamed milk, and 1/3 frothed milk.

LATTE 
A drink made with about 1/4 espresso and 
3/4 steamed milk.
Please read ALL of the instructions, 
cautions, notes and warnings included in 
this instruction manual carefully before you 
begin to use this appliance. When this unit 
is used, some parts and accessories get 

hot and need to cool down. Proper care 
and maintenance will ensure the long life of 
the Breville® Prima Latte III and its trouble-
free operation. Save these instructions and 
refer to them often for cleaning and care 
tips.
Your Breville® Prima Latte III can be used 
with ground coffee as well as E.S.E. pods 
(45 mm), making it exceptionally practical 
and versatile to prepare single shots of 
espresso, cappuccino and latte.

BEFORE USING YOUR APPLIANCE 
FOR THE FIRST TIME
CLEANING THE UNIT PRIOR TO FIRST 
USE
Please refer to the “Description of the 
Appliance” section to familiarise yourself 
with the product and identify all parts.
1. Please make sure the unit is off “O” by 

pressing the on/off “I/O” switch located 
on the right side of the unit. Make 
sure it is unplugged from the electrical 
outlet.

2. Remove stickers and labels from the 
unit.

3. REMOVE RED PLUG FROM 
THE BOTTOM OF THE WATER 
RESERVOIR.

4. First remove and then wash the water 
reservoir, the milk reservoir, the porta-
filter, the two filters and measuring 
scoop/tamper in a mixture of mild 
detergent and water. Rinse each 
thoroughly and place them back into 
the unit.

5. Refer to the instructions on “PLACING 
THE PORTA-FILTER” section before 
placing or removing the porta-filter and 
any filter from the unit.

6. To clean the inside of the appliance, 
follow the steps listed on the 
“PREPARING CAPPUCCINO” section 
using water in both reservoirs and 
no ground coffee in the filter. Do not 
immerse the main body of the appliance 
or power cord and plug in water or 
attempt to reach any of its internal parts.

IMPORTANT - PRIME THE UNIT
To prime unit, run the steam cycle by 
following the steps below:
1. Fill water reservoir up to the “MAX” 

line and make sure to place the water 
reservoir tightly back in the unit with its 
lid closed.

2. Fill the milk reservoir with water up 
to the MAX level and slide the milk 
reservoir back in its place. You should 
feel the milk reservoir lock in place.

3. Select one of the filters (single or 
double espresso) and place it in the 
porta-filter for ground coffee. Place 
the porta-filter in the unit ensuring it is 
properly locked and place a large cup 
under it. Also, make sure the tip of the 
frothed milk dispensing tube is pointing 
inside the cup.

4. Plug the appliance into the appropriate 
outlet.

5. Turn the power button on “I”.
6. The control panel progress bar will 

illuminate (Espresso heater and 
Steam heater “ ”) showing the 
progress. Once the progress bar is a 
fully illuminated and solid light, press 
the manual espresso button “ ”. The 

water will flow, allow to fill a cup, then 
stop by pressing the button again.  
The progress bar illumination will cycle 
whilst operating.

7. Dispose of the water in the cup and 
place it back in the unit.

8. Press the manual froth button “ ”. 
The water will flow, allow to fill a cup, 
then stop by pressing the button again.  
The progress bar illumination will cycle 
whilst operating.

9. The control panel progress bar will 
illuminate (Espresso heater and Steam 
heater “ ”) will turn into a solid light. 
Now your unit has been primed and is 
ready to be used. 

HOW TO SELECT THE RIGHT CUP
Please make sure to select your cup 
according to the following chart:

NOTE: The total amount of the beverage 
can vary depending on the type of milk and 
level of froth used.

BEVERAGE SUGGESTED
CUP

Espresso Single (1)
Double (2)

40ml 
80ml

Cappuccino Small (1)
Large (2)

230ml 
460ml

Latte Small (1)
Large (2)

400ml 
550ml
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SELECTING THE RIGHT COFFEE
THE COFFEE
The coffee should be freshly ground 
and dark roasted. You may want to 
try a French or Italian roast ground for 
espresso. Pre-ground coffee will only 
retain its flavour for 7 – 8 days, provided 
it is stored in an airtight container and 
in a cool, dark area. Do not store in a 
refrigerator or freezer. Whole beans are 
recommended to be ground just before 
use. Coffee beans stored in an airtight 
container will preserve flavour for up to 4 
weeks. 

THE GRIND
This is a vital step in the espresso making 
process if you are grinding your own 
coffee. It may require practice. The coffee 
must be of a fine grind.
• The correct grind should look like table 

salt.
• If the grind is too fine, the water will not 

flow through the coffee even under high 
pressure. These grinds look like powder 
and feel like flour when rubbed between 
fingers.

• If the grind is too coarse, the water 
flows through the coffee too fast, 
preventing a full-flavored extraction. 
Be sure to use a quality grinder for 
uniform consistency.

OPERATING INSTRUCTIONS
FILLING THE WATER RESERVOIR
a. Fill the water reservoir with water (see 

figure 1). You may use either a pitcher 
to fill it up or remove it from the unit 
and then fill it up under the tap. Fill 
the reservoir with the desired amount 
of water below the “MAX” level on 
the reservoir. Never use warm or hot 
water to fill the water reservoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Close the water reservoir lid. If you 
removed it from the unit to fill up with 
water, please make sure to place it 
back tightly in its place. 

FILLING THE MILK RESERVOIR
If you plan to prepare a cappuccino or 
latte, remove the milk reservoir from the 
unit by lifting up on the milk reservoir 
release button, simultaneously sliding milk 
reservoir out (see figure 2). Then, pour the 
desired quantity of cold milk you estimate 
you will need, making sure it is below the 
“MAX” level on the reservoir (see figure 3). 
Once finished, slide the milk reservoir back 
onto the unit ensuring it fits tightly. You 
should feel the milk reservoir lock in place.

NOTE: You can use any type of milk you 
prefer, i.e. whole milk, low fat milk, organic 
or soy milk.
CHOOSING THE PORTA-FILTER
Your unit includes one porta-filter for use 
with ground coffee and E.S.E. pods.

Figure 1

Figure 3

POD

Figure 2Figure 2

USING THE PORTA-FILTER FOR 
GROUND COFFEE AND E.S.E PODS
CHOOSING THE FILTER
Select the filter to be used as follows:
a.  FOR A SINGLE SHOT – use the filter 

for a single shot of espresso if using 
ground coffee, or if using E.S.E. (Easy 
Serving Espresso) pods.

 

b.  FOR A DOUBLE SHOT OR TWO 
SINGLE SHOTS –  use the filter for a 
double shot of espresso. By placing 
two small cups underneath the porta-
filter, you may prepare two single 
shots of espresso at once.

 NOTE: The pod filter included with 
your unit has been designed to 
work only with E.S.E. (Easy Serving 
Espresso) (45 mm) pods.

PLACING THE FILTER ON THE PORTA-
FILTER
1. Insert the filter into the porta-filter, 

making sure to align the filter dimple to 
the porta-filter notch (see figure 4). 

2. Turn the filter to the left or right to lock it in 
place (see figure 5).

NOTE: To remove the filter for cleaning, turn 
the filter to the left or right to align the filter 
dimple to the porta-filter notch and proceed 
to remove. 
WARNING: Make sure the filter has cooled 
down before attempting to remove it from 
the porta-filter.

SECURING THE FILTER WHEN 
EMPTYING THE PORTA-FILTER
When you have finished brewing your coffee 
flip the tab located in the handle to hook 
over the edge of the filter, lock in place when 
knocking out the ‘cake’ of coffee. Flip the tab 
back ( ) in the handle and remove the filter 
for cleaning.  DO NOT have the tab in the 
locked position when attaching the porta-
filter to the brew head.

FILLING WITH COFFEE
Place selected filter in porta-filter as follows:

Figure 5Figure 4



1110

a. b.

c.

PLACING THE PORTA-FILTER
a. Position porta-filter underneath the 

brew head.
b. Position handle so that the handle 

lines up with the open lock icon “  ” 
on the unit and fits into the groove.

c. Then, slowly turn it to the right until 
the handle is aligned with the closed 
lock symbol “ ” on the unit. CAUTION 
Ensure you do not accidentally press a 
drinks button.

a.

c.

b.

PLACING THE CUP(S)
a. Adjust the height by inserting the 

removable drip grid in the height-
adjusting slot if you are using a small 
“demitasse” cup(s) to brew espresso.

b. Keep the removable drip grid on top 
of the removable drip tray if you are 
using a larger cup to brew cappuccino 
or latte.

CAUTION: When brewing cappuccino 
or latte, please make sure to adjust the 
frothing tube lever in order to position the 
frothed milk dispensing tube to point inside 
the cup that is being used.

c.

b.a.

a. b.

FOR GROUND COFFEE:
a. Fill the filter with fresh, fine ground 

espresso coffee about 3mm from the 
rim (DO NOT overfill).

b. Using the tamping part of the scoop, 
push the coffee grounds downwards 
as far as the tamper will go to get your 
espresso grounds compact and even.

c. Clean any excess coffee from the rim 
to ensure proper fit under brew head.

 
FOR E.S.E. (EASY SERVING 
ESPRESSO) PODS
Simply place the pod in the filter for a 
single shot of espresso. If there is any 
loose paper from the pod sticking out from 
the filter, be sure to fold it inside to ensure 
a good seal when brewing.

POD

TURNING THE UNIT ON
a. Make sure unit is plugged into the 

appropriate electrical outlet.

b. Turn unit on “I” using the on/off “I/O” 
switch located on the right side on the 
unit.

The control panel progress bar will 
illuminate (Espresso heater and Steam 
heater “ ”) during the heating process 
and until the water and milk (if preparing 
cappuccino or latte) reach the perfect 
temperature. Once the progress bar is a 
fully illuminated and a solid light, the unit is 
ready to use.

SELECT THE FUNCTION

PREPARING ESPRESSO
a. Press the Espresso Button “ ” once 

to brew a single shot. The indicator 
symbol (1) will illuminate for a single 
shot of espresso. The progress bar will 
indicate a single shot of espresso is 
brewing.

b. Press the Espresso Button “ ” twice 
to brew a double shot or two single 
shots of espresso. The indicator 
symbol (2) will illuminate for a double 
shot of espresso. the progress bar will 
indicate a double shot of espresso is 
brewing. For both Automatic Espresso 
functions, the unit will start brewing the 
espresso according to your selection. 
The unit will stop automatically after 
the brewing process and the progress 
bar will fully illuminate in a solid light, 
indicating that the cycle has been 
completed. Your delicious espresso is 
ready to be enjoyed! 
NOTE: If you would like to brew less 
coffee than the preset serving, press 
the function button at any time during 
the brewing process to stop when the 
desired amount of coffee is reached. 

c. For manual espresso, press the 
Manual Espresso Button “ ” once 
to begin brewing. When you have the 
desired amount of espresso, press the 
Manual Espresso button once again to 
stop the machine.

a.

x1x1

b.

x2x2
c.
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MORE FOAM LESS FOAM

a.

x1x1

b.

x2x2

PREPARING LATTE
Prior to preparing your latte, adjust the level 
of frothed milk according to your preference 
by turning the Froth Control Knob to the right 
for more foam (cappuccino) and to the left for 
less foam (latte).

a. Press the Latte Button “ ” to brew 
a small cup of latte.  The indicator 
symbol (1) will illuminate for a small 
cup of latte.  The progress bar will 
indicate a small cup of latte is brewing.

b. Press the Latte Button “ ” to brew 
a large cup of latte.  The indicator 
symbol (2) will illuminate for a large 
cup of latte.  The progress bar will 
indicate a large cup of latte is brewing.

The unit will start brewing latte according 
to your selection. The unit will stop 
automatically after the brewing process 
and the progress bar will become a solid 
illuminated light, indicating that the cycle 
has completed.

PREPARING FROTHED MILK
The Breville One-Touch Coffeehouse II 
also allows you to prepare frothed milk 
alone. Press the Manual Foam “Froth” 
Button “ ” if you wish to add more foam 
to your beverage or to prepare frothed milk 
for any other beverage, e.g. macchiato, hot 
chocolate, chai latte, etc. Press the Manual 

MORE FOAM LESS FOAM

a.

x1x1

b.

x2x2

AFTER PREPARING YOUR 
BEVERAGES WITH MILK
Once you are done preparing your 
beverage with milk, you can either store 
the unit’s milk reservoir directly in the 
refrigerator (ready to be used for the next 
time) or dispose of the leftover milk. 
Place a large empty cup (with at least 325 
mL/ 11 fl. oz. capacity) under the frothed 
milk dispensing tube. Turn the Froth 
Control Knob counter clockwise to the 
clean position “ ” then press the Clean 
button “ ” to activate the clean function. 
Let the unit dispense the water through 
the tube until it comes out clear. The unit 
will automatically stop when the progress 
bar stops cycling and fully illuminates in a 
solid light, the clean cycle is completed, 
or you can press the clean button “ ” to 
stop the process.

x1x1

x1x1

PREPARING CAPPUCCINO
Prior to preparing your cappuccino, 
adjust the level of frothed milk according 
to your preference by turning the Froth 
Control Knob to the right for more foam 
(cappuccino) and to the left for less foam 
(latte).

NOTE: The level of foam can also be 
adjusted during the brewing cycle.

a. Press the Cappuccino Button  
“ ” once to brew a small cup of 
cappuccino. The indicator symbol 
(1) will illuminate for a small cup of 
cappuccino.  The progress bar will 
indicate a small cup of cappuccino is 
brewing.

b. Press the Cappuccino Button  
“ ” twice to brew a large cup of 
cappuccino.  The indicator symbol 
(2) will illuminate for a large cup of 
cappuccino.  The progress bar will 
indicate a large cup of cappuccino is 
brewing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

The unit will start brewing cappuccino 
according to your selection. The unit 
will stop automatically after the brewing 
process and the progress bar will become 
a solid illuminated light, indicating that 
the cycle has completed. Your delicious 
cappuccino is now ready to be enjoyed!

Foam “Froth” Button “ ” once again to 
stop the machine.

CLEANING LIGHT WILL REMAIN 
ILLUMINATED WHEN YOUR MACHINE 
IS READY FOR A CLEANING CYCLE.
Always switch off, unplug and allow to cool 
before removing parts and cleaning

CLEANING THE MILK RESERVOIR AND 
FROTHING TUBE
Although you can store the milk reservoir with 
leftover milk in the refrigerator, it is important 
to clean the reservoir and frothing tube 
regularly to avoid clogging and residue build-
up. In order to clean the milk reservoir, please 
follow the instructions listed below:
1.  Remove the milk reservoir from the unit 

by lifting up the milk reservoir release 
button and simultaneously sliding the 
milk reservoir out.

2.  Remove the lid of the reservoir.
3.  Dispose of any milk left, then rinse 

and wash the milk reservoir and its 
lid thoroughly with warm soapy water. 
Make sure to rinse and dry them well. 
Do not use abrasive cleaners and 
scouring pads, as they will scratch the 
finish.  
NOTE: The milk reservoir is also 
dishwasher safe (top rack). Do not 
place the lid of the milk reservoir in the 
dishwasher.

4.  Fill milk reservoir with water, not above 
the MAX fill line. Place milk reservoir 
back onto unit, lifting up on reservoir 
release button and simultaneously 
sliding milk reservoir in, holding 
reservoir by the lid. 

5.  Place a large empty cup under the froth 
dispensing tube.

6.  Turn the Froth Control Knob counter 
clockwise to the clean position  
“ ” then press the Clean “ ” button to 
activate the clean function. The unit will 
start releasing steam through the froth 
dispensing tube. Let the cleaning cycle 
run until you no longer see any water 
coming out of the tube, or let the cycle 
run until it stops automatically.
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Unlock

Step1 Step2 Step3

Lift

Push

Remove

Remove
Seal 

Remove
Filter

Unlock

Step1 Step2 Step3

Lift

Push

Remove

Remove
Seal 

Remove
Filter

Unlock

Step1 Step2 Step3

Lift

Push

Remove

Remove
Seal 

Remove
Filter

7.  Dispose of any water left in the milk 
reservoir and place it back in the unit. 
You should feel the milk reservoir lock 
in place.

DEEP CLEANING THE FILTERS
Make sure to deep clean your filter every 
90 days for optimal brewing performance. 
Follow these disassembly instructions and 
rinse the pieces in a large bowl of warm 
water. Once rinsed thoroughly, wipe dry and 
reassemble.

CLEANING THE FILTERS

1. To remove the detachable bottom 
covers from under the filters, rotate 
them counterclockwise towards the 
unlock icon “  ”.

2. Wash the detachable bottom covers 
and filters with warm soapy water. 
Make sure to rinse and dry them well.

3. Place the detachable bottom covers 
back onto the filters by inserting them 
in their place and then rotating them 
clockwise (away from the unlock icon  
“  ”) until you hear it click.

Froth Milk Dispensing Tube Cleaning - 
without affecting milk in resorvoir 

1. Ensure the milk reservoir and lid are 
properly inserted in the unit.

2. Place a large empty mug under the 
froth dispensing tube.

3. Turn the Froth Control Knob counter 
clockwise to the clean position  
“ ” then press the “ ” button to 
activate the clean function. The unit will 
start releasing steam through the froth 
dispensing tube. Let the cleaning cycle 
run until you no longer see any water 
coming out of the tube, or let the cycle 
run until it stops automatically.

4. Dispose of the water in the mug.
5. You can remove the milk reservoir with 

the lid and store it in the fridge for later 
use.

CLEANING THE BREW HEAD, THE 
PORTA-FILTER AND FILTERS

1. Press the on/off “I/O” switch located 
on the right side of the unit to the off 
position “O” and unplug the power cord 
from the electrical outlet.

2. Some of the metal parts may still be 
hot. Do not touch them with your hands 
until they have cooled.

3. Remove the porta-filter and discard the 
coffee grounds or used pod. Wash both 
the porta-filter and filter thoroughly with 
warm soapy water. Make sure to rinse 
and dry them well.  
NOTE: Do not wash the porta-filters 
and filters in the dishwasher.

4. Wipe the lower part of the brew head 
in the unit with a damp cloth or paper 
towel to remove any coffee grounds 
that might have been left.

5. Place the porta-filter (without any filter) 
back in the brew head in the unit and 
lock it in place.

6. Place a large empty cup under the 
porta-filter.

7. Plug the power cord into the electrical 
outlet. Press the on/off “I/O” switch to 
the on position “I”. Press the Espresso 

“ ” button once and let the unit brew 
with water until it stops automatically.

CLEANING THE WATER RESERVOIR

1. Dispose of the remaining water by 
removing the water reservoir and 
turning it upside down over the sink. 
It is recommended to empty the water 
reservoir between uses.

2. Wash the water reservoir and its lid 
thoroughly with warm soapy water.  
Make sure to rinse and dry them well. 
NOTE: Do not wash the water reservoir 
or its lid in the dishwasher.

CAUTION: Do not immerse main body of 
the appliance or power cord and plug in 
water or any other liquid.

CLEANING THE UNIT

1. Wipe housing with a soft wet cloth. Do 
not use abrasive cleaners or scouring 
pads, as they will scratch the finish.

2. Do not store any of the porta-filters 
in the brew head. This can adversely 
affect the seal between the brew head 
and the porta-filter while brewing 
espresso.

DESCALING
Build-up of mineral deposits in the unit 
will affect the operation of the appliance. 
Your appliance must be descaling when 
you begin to notice an increase in the time 
required to brew espresso, or when there is 
excessive steaming. Also, you may notice 
a build-up of white deposits on the surface 
of the brew head.
The frequency of cleaning depends 
upon the hardness of the water used. 
The following table gives the suggested 
cleaning intervals.

SUGGESTED CLEANING INTERVALS

Type of Water Cleaning Frequency
Soft Water (Filtered Water) Every 80 Brew Cycles

Hard Water (Tap Water) Every 40 Brew Cycles

TO DESCALE WATER RESERVOIR:

1. Fill the reservoir with fresh, undiluted 
white household vinegar.

2. Allow appliance to sit overnight with the 
vinegar solution in the water reservoir.

3. Discard vinegar by removing the 
reservoir and turning it upside down 
over the sink.

4. Rinse the water reservoir thoroughly 
with tap water by filling the tank half full 
with water and then pouring the water 
back out into the sink, repeating this 
step twice.

TO DESCALE INTERNAL PARTS:

1. Make sure you descale the inside of 
the water reservoir first by following the 
descale steps above.

2. Make sure to switch the on/off button 
to the off “O” position and the power 
cord is disconnected from the electrical 
outlet. Fill the reservoir with undiluted 
white household vinegar.

3. Insert the porta-filter (with filter and no 
coffee) and place a large empty cup on 
top of the drip tray and under the porta-
filter.

4. Plug the power cord into the electrical 
outlet.

5.  Press the on/off button to switch the unit 
on (I), the control panel progress bar will 
illuminate (Espresso heater and Steam 
heater “ ”  ) showing the progress. Once 
the progress bar is a fully illuminated and 
a solid light, press the automatic espresso 
button “ ” twice (2). The vinegar will start 
flowing, allow to fill a cup, then stop by 
pressing the button again.  The progress 
bar illumination will cycle whilst operating.

6. Place a large empty cup (with at least 
325 mL/ 11 fl. oz. capacity) under the 
frothed milk dispensing tube. Fill the 
milk reservoir with water and place it 
back on the unit. Turn the Froth Control 
Knob counter clockwise to the clean 
position “ ” then press the Clean  
“ ” button to activate the clean 
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function. Let the cleaning cycle run until 
you no longer see any milk coming out 
of the tube, or let the cycle run until it 
stops automatically.

7. Repeat Steps 1 – 6 as necessary using 
only tap water to rinse any remaining 
traces of vinegar out of the machine.

CLEANING NOTIFICATION
After 200 cycles the Cleaning Notification 
will activate.
1.  The Cleaning Indicator Light will remain 

on as a notification until the cleaning 
procedure is completed.

 a.  If you brew another espresso. 
latte. or cappuccino. the cleaning 
light will turn off momentarily, but 
will start flashing after completion 
of the brew.

 b.  When the unit is powered off the 
Cleaning Indicator Light will turn 
off.

 c.  When the unit powers down 
and goes into sleep mode, the 
cleaning indicator light will turn off.

CLEANING PROCEDURE
1.  Pour a solution of 50% white vinegar 

and 50% clean water into the water 
tank. Stir the solution with a spoon to 
make sure it is properly mixed.

2.  Rotate the milk tank knob to the clean 
position. Place a large cup under the 
frothed milk dispensing tube.

3.  Press the clean button for 5 seconds to 
activate the deep clean mode.

 a.  The progress bar slowly cycles, 
same as when the brew cycle 
is operating, through the entire 
cleaning cycle.

 b.   The pump will turn on and off 
multiple times for about 12 
minutes. The cleaning light will 
then turn off indicating that the 
cleaning cycle is completed.

4.  Pour out any remaining solution from 
the water tank and replace with clean 
water. Fill with clean water up to the 
Max level line.

5. Press the manual Espresso button  
“ ” and let the water fill a cup, then 
press the manual espresso button to 
stop the machine.

6.  Rotate the milk tank knob to the clean 
position and press the clean button to 
run the normal clean mode.

7.  Press the espresso button and then the 
steam function to flush the system out.

MAINTENANCE
This appliance has no user serviceable 
parts. Any servicing beyond that described 
in the Cleaning Section should be 
performed by an Authorized Service 
Representative only. See warranty section.

PROBLEM CAUSES SOLUTIONS

Coffee does not 
come out.

• No water in reservoir.
• Coffee grind is too fine.
• Too much coffee in the filter.
• Appliance was not turned on 

or plugged in.
• Coffee has been tamped/

compressed too much. 

• Add water.
• Grind medium ground coffee.
• Fill filter with less coffee.
• Plug unit into electrical 

outlet and turn it on.
• Refill filter basket with coffee 

and TAMP GENTLY.
Coffee comes out 
around the edge of 
the porta-filter.

• Porta-filter not rotated to full 
lock position. 

• Coffee grounds around the 
filter basket rim. 

• Too much coffee in the filter. 

• Rotate filter holder to full 
lock position.

• Wipe off rim. 

• Fill with less coffee.
Milk is not foamy 
after frothing or it is 
not coming out of 
the frothing tube. 

• Check the froth control 
position.

• Ran out of steam.
• Milk is not cold enough.
• Frothing tube is blocked.

• Ensure there is enough 
water in the water reservoir.

• Chill milk prior to making 
cappuccino or latte.

• Follow the instructions to 
clean the milk reservoir & 
frothing tube.

Coffee comes out 
too quickly.

• Ground coffee is too coarse.
• Not enough coffee in filter.

• Use a finer grind.
• Fill filter with more coffee.

Coffee is too weak. • Using single filter for double 
shot of espresso.

• Ground coffee is too coarse.

• Use double filter for double 
shot of espresso.

• Use a finer grind.
The control panel 
lights are flashing.

• Water reservoir is out of 
water.

• Brewing function button was 
pressed prior to the progress 
bar fully illuminating to show 
the machine is ready.

• Add water to reservoir.
• Wait until the progress bar is 

fully illuminated, and a solid 
light, to indicate the machine 
is ready.

Cleaning light 
remains on.

• Your machine is letting 
you know it is ready for 
a cleaning cycle to be 
performed. 

• Perform cleaning cycle (see 
page 11).

PROBLEMS, CAUSES AND SOLUTIONS
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REPLACEMENT PARTS
For additional or replacement parts, please 
visit www.breville.co.uk or call us on  
0800 028 7154. 

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 fuse requires replacement, a 
fuse of the same rating as that fitted by 
the manufacturer must be used. In order 
to prevent a hazard do not fit a fuse of a 
lower or higher rating.
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.

Blue
(Neutral)

Brown

Fuse

(Live)

Green/Yellow
(Earth)

Plug should be ASTA approved to BS1363 
Fuse should be ASTA approved to BS1362

Ensure that the outer sheath of
the cable is firmly held by the cord grip

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.

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.
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! Denna apparat genererar värme under
användning. Du bör vara försiktig
för att undvika risk för brännskador,
skållning, bränder och andra person- 
eller egendomsskador som kan uppstå
genom att röra exteriören under
användning eller nedkylning.

! Använd aldrig denna apparat till
någonting annat än det som den är
avsedd för. Denna apparat är endast
avsedd för hushållsanvändning.
Apparaten får inte användas utomhus.

! Se alltid till att dina händer är torra innan
du hanterar stickkontakten eller slår på
apparaten.

! Använd alltid apparaten på ett stabilt,
säkert, torrt och jämnt underlag.

! Apparaten får inte placeras på eller i
närheten av underlag som kan vara
varma (t.ex. häll/platta på en gas- eller
elspis).

! Använd inte apparaten om den har blivit
tappad eller om det finns synliga tecken
på skador eller läckage.

! Se till att apparaten är avstängd och att
sladden är utdragen ur eluttaget efter
användning och före rengöring.

! Stäng alltid av apparaten och ta ut
kontakten för att låta den kyla ner sig
innan uttagning/montering av delar,
rengöring eller förvaring.

! Doppa aldrig apparatens huvuddel,
nätsladden eller kontakten i vatten eller
någon annan vätska.

! Låt aldrig nätsladden hänga över
kanten på en arbetsbänk, vidröra varma
underlag, bli snodd, fastna eller bli
klämd.

! Lämna aldrig apparaten utan uppsikt
medan den är i bruk.

! Kaffebryggaren bör inte vara placerad
i ett skåp under användning.

PRODUKTSÄKERHET
LÄS NOGGRANT OCH BEHÅLL FÖR 

FRAMTIDA REFERENS 
Denna apparat kan användas 
av barn från 8 års ålder och 
av personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental 
kapacitet eller brist på 
erfarenhet och kunskap om 
de har fått handledning eller 
anvisningar om hur apparaten 
används på ett säkert sätt 
och förstår de risker som är 
involverade. Barn får inte leka 
med apparaten. Rengöring 
och underhåll av användare 
får endast utföras av barn 
om de är minst 8 år gamla 
och övervakas av en vuxen. 
Förvara apparaten och 
sladden utom räckhåll för 
barn under 8 år.
Om nätsladden skadas måste 
den bytas ut av tillverkaren, 
dennes serviceombud eller 
en person med liknande 
kvalifikationer för att undvika 
risker.
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På grund av vår policy om kontinuerlig förbättring kan den aktuella produkten skilja sig lite mot den som visas i dessa instruktioner.

1. Brygghuvud
2. Portafilter: 

a.   Portafilter för malet kaffe och  
E.S.E-kapslar (45 mm)

3. Höjdjusterande öppning för små koppar
4. Avtagbar droppskål
5. Avtagbar droppskål
6. Översvämningsflottör till droppbricka
7. Filter för: 

a.  Enkeldos espresso och E.S.E-kapslar  
(45 mm)

 b. Dubbel espresso
 c. Avtagbara bottenplacerade filterskydd
8.  Mätskopa/packare
9. Kontrollpanel
 a. Förloppsindikator
 b. Knapp för enkel (1) och dubbel (2) espresso
 c. Knapp för liten (1) och stor (2) latte
 d. Knapp för liten (1) och stor (2) cappuccino

 e. Knapp för manuell espressobryggning
 f. Knapp för manuell mjölkskumning
 g. Rengöringsknapp 
10. Avtagbar genomskinlig mjölkbehållare
11. Lock till mjölkbehållare
12. Knapp för lösgöring av mjölkbehållaren
13. Knapp för kontroll av mjölkskumsnivån
14. Spak för att justera ångröret
15. Dispenseringsrör för skummjölk
16. På-/avknapp ”I/O”
17. Avtagbar vattenbehållare
18. Lock till vattenbehållaren
19. Mjölkslang

INTRODUKTION
Grattis! Du har valt den nya och innovativa 
kaffemaskinen Breville® Prima Latte III. 
Denna unika kaffemaskin har utformats 
för att hjälpa dig att förbereda utsökta 
espressos, cappuccinos och lattes på ett 
snabbt, automatiskt och bekvämt sätt, med 
en enda knapptryckning.

ESPRESSO 
En unik kaffebryggningsmetod där 
varmvatten tvingas ner genom finmalet 
kaffe. Den är populär i Europa och betydligt 
rikare och starkare än vanligt bryggkaffe. 
På grund av dess starka dos serveras  
den normalt i  Demitasse-koppar om 45 till 
60 ml (1,5 till 2 oz.).

CAPPUCCINO 
En dryck som består av 1/3 espresso,  
1/3 ångad mjölk och 1/3 skummad mjölk.

LATTE 
En dryck som består av 1/4 espresso  
och 3/4 ångad mjölk.
Läs noggrant ALLA instruktioner, 
försiktighetsåtgärder och varningar som 
inkluderas i denna instruktionsbok innan du 
börjar använda apparaten. När apparaten 
används kommer vissa delar och tillbehör 

att bli varma och behöva kylas ner. Rätt 
skötsel och underhåll av Breville® Prima 
Latte III kommer att garantera en lång 
livslängd och problemfri användning. Spara 
dessa instruktioner och konsultera dem om 
du behöver rengörings- och skötseltips.
Din Breville® Prima Latte III kan användas 
med malet kaffe och med E.S.E-kapslar 
(45 mm), vilket gör den till en extremt 
praktisk och mångsidig apparat som 
kan tillreda enkel- och dubbeldoser av 
espresso, cappuccino och latte.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
RENGÖR APPARATEN INNAN FÖRSTA 
ANVÄNDNING
Läs avsnittet ”Beskrivning av apparaten” 
för att få mer information om produkten 
och lära dig känna igen alla delar.
1. Se till att apparaten är avstängd ”O” 

genom att trycka på På-/avknappen 
”I/O” på höger sida om apparaten. Se 
till att apparaten inte är ansluten till ett 
strömuttag.

2. Ta bort klistermärken och etiketter på 
apparaten.

3. TA BORT DEN RÖDA  
PLUGGEN LÄNGST NER  
I VATTENBEHÅLLAREN.

4. Ta först bort av och tvätta sedan 
vattenbehållaren, mjölkbehållaren, 
portafiltret, de två filtren och mätskopa/
packare i en blandning av milt 
rengöringsmedel och vatten. Skölj 
alla grundligt och sätt tillbaka dem i 
enheten.

5. Läs instruktionerna i avsnittet 
”POSITIONERA PORTAFILTRET” 
innan du sätter fast eller tar av 
portafiltret eller något annan filter från 
apparaten.

6. För att rengöra apparatens insida, följ 
stegen som listas i avsnittet ”TILLREDA 
EN CAPPUCCINO”. Använd vatten 
i båda behållarna och inget malet 
kaffe i filtret. Sänk inte ner apparatens 
huvuddel eller strömsladd och kontakt 
i vatten och försök inte få åtkomst till 
någon av dess inre delar.

VIKTIGT – VÄRM UPP APPARATEN
För att värma upp apparaten, kör 
ångcykeln genom att följa stegen nedan:
1. Fyll vattenbehållaren upp till linjen 

”MAX” och se till att behållaren sluter 
tätt mot apparatens baksida och att 
locket är stängt.

2. Fyll mjölkbehållaren med vatten upp till 
”MAX”-nivån och låt den glida tillbaka 
in på sin plats. Du bör känna hur 
mjölkbehållaren låses på plats.

3. Välj ett av filtren (enkel eller dubbel 
espresso) och placera det i portafiltret 
för malet kaffe. Placera portafiltret 
i apparaten och se till att det är 
ordentligt låst och att det står en 
stor kopp under det. Se även till att 
spetsen på dispenseringsröret för 
varm mjölk pekar mot insidan av 
koppen.

4. Sätt in apparatens strömkabel i rätt 
eluttag.

5. Tryck på strömknappen, ”I”.
6. Förloppsindikatorn på kontrollpanelen 

tänds (espresso-värmare och 
ångvärmare ” ”) visar förloppet.. 
När förloppsindikatorn är helt tänd 

och stilla, tryck på knappen för den 
manuella espressobryggning ” ”. 
Vatten strömmar till, fyll en kopp och 
stäng av genom att släppa knappen.  
Förloppsindikatorns belysning anger 
förloppet under tillagningen.

7. Töm koppen och sätt tillbaka den igen.
8. Tryck på knappen för manuell 

mjölkskumning ” ”. Vatten strömmar 
till, fyll en kopp och stäng av genom att 
släppa knappen.  Förloppsindikatorns 
belysning anger förloppet under 
tillagningen.

9. Förloppsindikatorn på kontrollpanelen 
kommer att lysa (espresso-värmare 
och ångvärmare ” ”) kommer att lysa 
med ett fast sken. Nu har din apparat 
startat och är redo att användas. 

HUR DU VÄLJER RÄTT KOPPSTORLEK
Se till att välja din kopp enligt följande tabell: 

OBS! Totalmängden kaffe som kommer ut 
kan variera beroende på typ av mjölk och 
egenskaper hos skummet som används.

DRYCK FÖRESLAGEN
KOPPSTORLEK

Espresso Enkel (1)
dubbel (2)

40 ml 
80 ml

Cappuccino Liten (1)
Stor (2)

230 ml 
460 ml

Latte Liten (1)
Stor (2)

400 ml 
550 ml
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VÄLJA RÄTT KAFFE
KAFFET
Kaffet bör vara färskmalet och mörkrostat. 
Du kan testa en fransk eller italiensk 
rostbas för espresson. Förmalet kaffe 
kommer endast att behålla sin smak i 7–8 
dagar om det förvaras i en lufttät behållare 
på en sval och mörk plats. Kaffet bör inte 
förvaras i ett kylskåp eller en frys. Hela 
bönor bör malas precis innan användning. 
Kaffebönor som lagras i en lufttät behållare 
kommer att bevara sin smak i upp till fyra 
veckor. 

MALNINGSPROCESSEN
Ett viktigt steg i espressoprocessen är att 
mala sitt eget kaffe. Det kan krävas övning. 
Kaffet måste finmalas.
• Rätt malningsinställning ger 

kaffepulver fint som bordssalt.
• Om malningen är för fin kommer vattnet 

inte att flöda igenom kaffet, inte ens 
under högt tryck. Dessa kaffekorn ser 
ut som pulver och känns som mjöl när 
man gnider dem mellan fingrarna.

• Om malningen är för grov flödar 
vattnet genom kaffet för snabbt, vilket 
gör att kaffet inte hinner fånga upp rätt 
kaffearom. Se till att alltid använda 
en kaffekvarn av bra kvalitet för en 
enhetlig konsistens.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
FYLLA VATTENBEHÅLLAREN
a. Fyll vattenbehållaren med vatten (se 

figur 1). Du kan antingen använda 
en mjölkkanna för att fylla den eller 
ta bort den från apparaten och 
sedan fylla den under kranen. Fyll 
vattenbehållaren med önskad mängd 
vatten under behållarens ”MAX”-nivå. 
Använd aldrig varmt eller hett vatten 
för att fylla vattenbehållaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Stäng vattenbehållarens lock. Om du 
tar bort den från enheten för att fylla 
den med vatten, se till att sätta tillbaka 
den ordentligt på plats. 

FYLLA UPP MJÖLKBEHÅLLAREN
Om du planerar att förbereda 
en cappuccino eller latte, ta bort 
mjölkbehållaren från enheten genom 
att lyfta upp knappen för frigöring av 
mjölkbehållaren samtidigt som du drar 
mjölkbehållaren utåt (se figur 2). Häll 
sedan önskad mängd kall mjölk   och se 
att den ligger under behållarens ”MAX”-
nivå (se figur 3). När du är klar, dra 
tillbaka behållaren på enheten och se till 
att den är tätt försluten. Du bör känna hur 
mjölkbehållaren låses på plats.

OBS! Du kan använda vilken typ av 
mjölk du än föredrar, t.ex. standardmjölk, 
ekologisk mjölk eller sojamjölk.
VÄLJA PORTAFILTER
Din apparat inkluderar ett portafiler som 
kan användas med både malet kaffe och 
E.S.E-kapslar.

Figur 1

Figur 3Figur 2Figur 2

PLACERA FILTRET I PORTAFILTRET
1. Lägg in filtret i portafiltret och se till att 

du justerar filtergropen mot portafiltrets 
skåra (se figur 4). 

2. Vrid filtret till vänster eller höger för att 
låsa det på plats (se figur 5).

OBS! För att ta bort filtret för rengöring, 
vrid filtret till höger eller vänster för att 
justera filtergropen mot portafiltrets skåra 
och fortsätt att ta bort det. 
VARNING: Se till att filtret har kylts ner 
innan du tar bort det från portafiltret.

SÄKRA FILTRET VID TÖMNING AV 
PORTAFILTRET
När du är klar med att brygga ditt kaffe 
lyfter du på fliken i handtaget för att haka i 
kanten på filterkorgen för att låsa fast den 
när du slår ut kaffesumpen. För tillbaka  
( ) i handtaget och ta bort filterkorgen 
och spola ur den.  Fliken ska INTE vara 
i låst läge när du sätter i porta-filtret i 
brygghuvudet.

FYLLA PÅ KAFFE
Placera valt filter i portafiltret enligt 
instruktionerna:

KAPSEL

Figur 5Figur 4

ANVÄNDA PORTAFILTRET FÖR MALET 
KAFFE OCH E.S.E-KAPSLAR
VÄLJA FILTER
Välj filtret som ska användas efter följande 
riktlinjer:
a. ENKEL DOS – använd filtret för en 

enkel dos espresso om malet kaffe 
används eller om du använder dig av 
E.S.E-kapslar

 

b. DUBBEL DOS ELLER TVÅ 
ENKELDOSER – använd filtret 
för dubbel espressodos. Genom 
att placera två små koppar under 
portafiltret kan du förbereda två 
enkeldoser espresso på en och 
samma gång.

 OBS! Kapselfiltret som inkluderas med 
din apparat har utformats för att endast 
fungera med E.S.E-kapslar (45 mm).
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a. b.

c.

MALET KAFFE:
a. Fyll filtret med färskt, finmalet 

espressokaffe, upp till cirka 3 mm från 
kanten (ÖVERFYLL INTE).

b. Använd skopans packdel och tryck 
kaffepulvret nedåt så lång det går 
för att få en kompakt och jämn 
espressoyta.

c. Torka av eventuellt kaffespill från 
kanten för att garantera korrekt 
passform under brygghuvudet.

 
E.S.E-KAPSLAR
Placera bara kapseln i filtret för en enkel 
espressodos. Om det finns löst papper från 
kapseln som sticker ut ur filtret, se till att 
vika in det så att tätningen blir bra under 
bryggning.

KAPSEL

PLACERING AV PORTAFILTRET
a. Placera portafiltret under 

brygghuvudet.
b. Placera handtaget så att det riktas 

mot ikonen för öppet lock ” ” på 
apparaten och passar i skåran.

c. Vrid det sedan sakta till höger 
tills dess att handtaget riktas mot 
låssymbolen ” ”. VAR FÖRSIKTIG Se 
till att du inte oavsiktligen trycker på en 
av bryggknapparna.

a.

c.

b.

PLACERA KOPPARNA
a. Justera höjden genom att lägga 

in ett avtagbart droppgaller i den 
höjdjusterande öppningen om du 
använder en liten Demitasse-kopp för 
att brygga din espresso.

b. Lägg det avtagbara droppgallret över 
den avtagbara droppbrickan om du 
använder en större kopp för att brygga 
en cappuccino eller latte.

VAR FÖRSIKTIG: När du brygger 
cappuccino eller latte, se till att du 
justerar ångröret för att kunna placera 
dispenseringsröret för skummad mjölk  
på insidan av koppen.

VÄLJ FUNKTION

TILLREDA EN ESPRESSO
a. Tryck på espressoknappen ” ” en 

gång för att brygga en enkel espresso. 
Indikatorsymbolen (1) kommer att 
börja lysa för en enkel espresso. 
Förloppsindikatorn kommer att visa att 
maskinen brygger en enkel espresso.

b. Tryck på espressoknappen ” ”  
två gånger för att brygga en dubbel 
espresso eller två enkla espressoer. 
Indikeringssymbolen (2) tänds för en 
dubbel espresso. Förloppsindikatorn 
visar att en dubbel espresso 
bryggs. Apparaten kommer att 
börja brygga espresso efter dina 
inställningar för båda automatiska 
espressofunktionerna. Apparaten 
kommer att stängas av automatiskt 
efter att bryggningen är klar och 
förloppsindikatorn visar ett fast sken 
när cykeln är slutförd. Din utsökta 
espresso är redo att avnjutas! 
OBS! Om du vill brygga lite mindre 
kaffe än det som är förinställt, tryck 
på funktionsknappen när som helst 
under bryggprocessen för att stoppa 
kaffeflödet när önskad mängd kaffe 
har kommit ut. 

c. För en manuell espresso, tryck på 
manuell espresso-knappen ” ” en 
gång för att börja brygga. När du har 
önskad mängd espresso trycker du en 
gång till på manuell espresso-knappen 
för att stänga av.

c.

b.a.

a. b.

a.

x1x1

b.

x2x2
c.

SLÅ PÅ APPARATEN
a. Se till att apparaten är ansluten till 

lämpligt eluttag.

b. Slå på apparaten, ”I”,  genom att 
använda På-/av-knappen ”I/O” på 
apparatens högra sida.

Kontrollpanelens förloppsindikator tänds 
(espresso-värmare och ångvärmare  
” ”) under uppvärmningsprocessen tills 
vattnet och mjölken, när du förbereder 
en cappuccino eller en latte, når rätt 
temperatur. När förloppsindikatorn är 
helt tänd och stilla är maskinen redo att 
användas.
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MER SKUM MINDRE SKUM

a.

x1x1

b.

x2x2

TILLREDA EN CAPPUCCINO
Innan du förbereder din cappuccino, 
justera nivån på skummjölken genom vrida 
skumkontrollknappen till önskad position: 
”Cappuccino” för mycket skum och ”Latte” 
för mindre skum .

OBS! Även skumnivån kan justeras under 
bryggningscykeln

a. Tryck på cappuccino-knappen  
” ” en gång för att laga en liten 
cappuccino. Indikatorsymbolen 
(1) tänds för en liten cappuccino.  
Förloppsindikatorn visar att en liten 
cappuccino bryggs.

b. Tryck på cappuccino-knappen  
” ” två gånger för att laga en stor 
cappuccino.  Indikatorsymbolen 
(2) tänds för en stor cappuccino.  
Förloppsindikatorn visar att en stor 
cappuccino bryggs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparaten kommer att börja brygga 
en latte enligt dina valda preferenser. 
Apparaten kommer att stängas av 
automatiskt efter att bryggningen är 
klar och förloppsindikatorn visar ett fast 
sken när cykeln är slutförd. Din utsökta 
cappuccino är nu redo att avnjutas!

FÖRBEREDA EN LATTE
Innan du förbereder din latte, justera nivån på 
skummjölken genom vrida skumkontrollknappen 
till önskad position: ”Cappuccino” för mycket 
skum och ”Latte” för mindre skum.

a. Tryck på latte-knappen ” ”  
för att brygga en liten latte.  
Indikatorsymbolen (1) tänds för en 
liten latte.  Förloppsindikatorn visar att 
en liten latte bryggs.

b. Tryck på latte-knappen ” ” två 
gånger för att brygga en stor latte.  
Indikatorsymbolen (2) tänds för en stor 
latte.  Förloppsindikatorn visar att en 
stor latte bryggs.

Apparaten kommer att börja brygga 
en latte enligt dina valda preferenser. 
Apparaten kommer att stängas av 
automatiskt efter att bryggningen är klar 
och förloppsindikatorn visar ett fast sken 
när cykeln är slutförd.

SKUMMA MJÖLK
Breville Prima Latte III låter dig även 
skumma mjölk. Tryck på knappen för 
manuell hantering av mjölkskummet ” ” 
om du vill ha mer skum i dina drycker eller 
skum till andra drycker som macchiato, 
varm choklad eller chai latte. Tryck på den 
manuella 

MER SKUM MINDRE SKUM

a.

x1x1

b.

x2x2

EFTER ATT DU HAR FÖRBERETT DINA 
MJÖLKDRYCKER
När du har förberett dina mjölkdrycker kan 
du antingen förvara mjölkbehållaren direkt 
i kylen (redo för användning nästa gång) 
eller tömma ut den kvarvarande mjölken. 
Placera en stor, tom kopp (minst 
325 ml/11 fl. oz. kapacitet) under 
dispenseringsröret för skummad mjölk. 
Vrid skumkontrollknappen motsols till 
rengöringspositionen ” ” och tryck 
sedan på rengöringsknappen ” ” för 
att aktivera rengöringsfuktionen. Låt 
apparaten dispensera vattnet genom 
röret tills det kommer ut klart. Maskinen 
slås av automatiskt när förloppsindikatorn 
slutar cykla och är tänd med fast sken, 
rengöringscykeln är nu klar eller du kan 
trycka på rengöringsknappen ” ” för att 
stoppa processen.

.

x1x1

x1x1

RENGÖRINGSLAMPAN KOMMER  
ATT LYSA NÄR DIN MASKIN ÄR  
REDO FÖR RENGÖRINGSCYKELN.
Stäng alltid av maskinen, dra ut nätsladden 
och låt den kyla av

RENGÖRA MJÖLKBEHÅLLAREN OCH 
ÅNGRÖRET
Även om du kan förvara mjölkbehållaren med 
kvarvarande mjölk i kylen är det viktigt att 
regelbundet rengöra behållaren och ångröret 
för att undvika tilltäppning och uppbyggnad av 
rester. För att kunna rengöra mjölkbehållaren, 
följ instruktionerna som anges nedan:
1.  Ta bort mjölkbehållaren från apparaten 

genom att lyfta upp frigöringsknappen 
för mjölkbehållaren och samtidigt dra 
behållaren utåt.

2.  Ta bort mjölkbehållarens lock.
3.  Häll ut eventuell kvarvarande mjölk, skölj 

och tvätta sedan av mjölkbehållaren 
med varmt tvålvatten. Se till att skölja 
och torka dem väl. Använd inte repande 
rengöringsmedel eller skursvampar 
eftersom de kan repa ytan på apparaten.  
OBS! Mjölkbehållaren är 
diskmaskinstålig (överkorg). Placera inte 
mjölkbehållarens lock i diskmaskinen.

4.  Fyll mjölkbehållaren med vatten, men 
inte över ”MAX”-linjen. Sätt tillbaka 
behållaren på apparaten genom att 
lyfta upp knappen för frisläppning av 
behållaren genom att hålla i behållaren 
i locket och dra in den i apparaten. 

5.  Sätt en stor kopp under 
dispenseringsröret för skummad mjölk.

6.  Vrid skumkontrollknappen motsols till 
rengöringspositionen ” ” och tryck 
sedan på rengöringsknappen ” ” 
för att aktivera rengöringsfunktionen. 
Apparaten kommer att börja släppa 
ut ånga genom dispenseringsröret. 
Låt rengöringscykeln köra tills du inte 
längre ser någon mjölk komma ut 
ur röret eller låt cykeln köra tills den 
avslutas automatiskt.

mjölkskumningsknappen ” ” en gång till 
för att stänga av kaffemaskinen.
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7.  Häll ut eventuellt vatten som finns
i mjölkbehållaren och sätt tillbaka
den på apparaten. Du bör känna hur
mjölkbehållaren låses på plats.

DJUPRENGÖRING AV FILTREN
Se till att djuprengöra dina filter var 90:e 
dag för optimala bryggresultat. Följ dessa 
demonteringsinstruktioner och skölj av 
delarna i en stor skål med varmt vatten. När 
alla delar har sköljts av ordentligt, torka dem 
torra och sätt tillbaka dem på apparaten.

RENGÖRING AV FILTREN

1. För att ta av de avtagbara
bottenskydden från filtren, rotera dem
motsols mot ikonen ” ”.

2. Tvätta av de avtagbara bottenskydden
och filtren med varmt tvålvatten. Se till
att skölja och torka dem väl.

3. Sätt tillbaka de avtagbara
bottenskydden på filtren genom att
sätta dem på plats och rotera dem
medsols (bort från upplåsningsikonen
”  ”) tills du hör dem klicka på plats.

Rengöring av dispenseringsröret för 
skummad mjölk, utan att det påverkar 
mjölken i behållaren 

1. Se till att mjölkbehållaren och locket sitter
fast ordentligt i apparaten.

2. Sätt en stor kopp under röret som
dispenserar skummad mjölk.

3. Vrid skumkontrollknappen motsols
till rengöringspositionen
” ” och tryck sedan på ” ”-knappen 
för att aktivera rengöringsfunktionen. 
Apparaten kommer att börja släppa ut 
ånga genom dispenseringsröret. Låt 
rengöringscykeln köra tills du inte längre 
ser någon mjölk komma ut ur röret 
eller låt cykeln köra tills den avslutas 
automatiskt.

4. Häll ut vattnet ur muggen.
5. Du kan ta bort mjölkbehållaren med

locket och förvara den i kylskåpet för
senare användning.

RENGÖRING AV BRYGGHUVUD, 
PORTAFILTER OCH FILTER

1. Tryck strömknappen ”I/O” på höger sida
så att den står på läget ”O” (av) och dra
ut nätsladden ur eluttaget.

2. Vissa metalldelar kan fortfarande vara
varma. Vidrör dem inte med dina händer
tills de har kylts ner.

3. Ta bort portafiltret och häll ut 
kaffesumpen eller den använda
kaffekapseln. Tvätta både portafilter och 
filter ordentligt med varmt tvålvatten. Se 
till att skölja och torka dem väl.
OBS! Tvätta inte portafilter och filter i 
diskmaskinen.

4. Torka av den lägre delen av
brygghuvudet med en våt trasa eller
pappershandduk för att avlägsna
eventuell kaffesump som kan finnas kvar

5. Sätt tillbaka portafiltret (utan något filter) 
i brygghuvudet och lås det på plats.

6. Sätt en stor, tom mugg under portafiltret.
7. Sätt i strömsladden i eluttaget. Tryck Av-/

på-knappen ”I/O” så den står på ”I”. Tryck
på espresso-knappen “ ” en gång och
låt kaffet bryggas tills maskinen stannar
automatiskt.

RENGÖRA VATTENBEHÅLLAREN

1. Häll ut kvarvarande vatten genom att ta
bort vattenbehållaren och vända den upp
och ner över diskhon. Vi rekommenderar
att vattenbehållaren töms mellan varje
användning.

2. Tvätta av vattenbehållaren och locket
ordentligt med varmt tvålvatten.  Se till att
skölja och torka dem väl.
OBS! Tvätta inte vattenbehållare eller
lock i diskmaskinen.

VAR FÖRSIKTIG: Doppa inte apparaten, 
elsladden eller kontakten i vatten eller någon 
annan vätska.

RENGÖRA APPARATEN

1. Torka av höljet med en våt, mjuk trasa.
Använd inte repande rengöringsmedel
eller skursvampar eftersom de kan repa
ytan på apparaten.

2. Förvara inte portafiltren i brygghuvudet. 
Detta kan påverka tätningen mellan
brygghuvudet och portafiltret negativt 
under bryggprocessen.

AVKALKNING
Mineraluppbyggnader i apparaten kommer 
att påverka apparatens drift. Din apparat 
måste kalkas av när du börjar att märka en 
ökning av tiden som krävs för att brygga en 
espresso eller när det kommer ut för mycket 
ånga. Du kan även märka en uppbyggnad av 
vita rester på brygghuvudets yta.
Rengöringsfrekvensen beror på vattnets 
hårdhetsgrad. Följande tabell ger föreslagna 
rengöringsintervaller.

FÖRESLAGNA 
RENGÖRINGSINTERVALLER

Typ av vatten Rengöringsfrekven
Mjukt vatten 

(filtrerat vatten) Var 80:e bryggcykel

Hårt vatten (kranvatten) Var 40:e bryggcykel

FÖR ATT AVKALKA 
VATTENBEHÅLLAREN

1. Fyll behållaren med outspädd vinäger.
2. Låt kaffemaskinen stå med

vinägerlösningen i vattenbehållaren över
natten.

3. Häll bort vinägerlösningen genom att ta
bort behållaren och vända den upp och
ner över diskhon.

4. Skölj av vattenbehållaren ordentligt med
kranvatten genom att fylla tanken halvfull
med vatten och sedan hälla tillbaka
vattnet i diskhon. Repetera detta steg två
gånger.

AVKALKNING AV INRE DELAR:

1. Se till att du först avkalkar
vattenbehållarens insida genom att följa
avkalkningsstegen ovan.

2. Se till att Av/på-knappen är inställd på ”O”
och att strömsladden är utdragen från
eluttaget. Fyll behållaren med outspädd
vinäger.

3. Sätt i portafiltret (med filtret och utan 
kaffe) och placera en stor tom kopp
längst upp på droppbrickan, under
portafiltret.

4. Sätt i strömsladden i eluttaget.
5. Tryck på på/av-knappen för att slå

på maskinen (I), kontrollpanelens
förloppsindikator tänds (espresso-
värmare och ångvärmare ” ”) och visar
förloppet. När förloppsindikatorn är helt
tänd och stilla, tryck på den automatiska
espresso-knappen ” ” två gånger (2).
Vinäger strömmar till, fyll en kopp och
stäng av genom att släppa knappen.
Förloppsindikatorns belysning anger
förloppet under tillagningen.

6. Placera en stor, tom kopp (minst
325 ml/11 fl. oz. kapacitet) under 
dispenseringsröret för skummad mjölk.
Fyll mjölkbehållaren med vatten och
sätt tillbaka den på apparaten. Vrid
skumkontrollknappen motsols till
rengöringspositionen ” ” och tryck
sedan på rengöringsknappen ” ” för
att aktivera rengöringsfunktionen. Låt
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rengöringscykeln köra tills du inte längre 
ser någon mjölk komma ut ur röret 
eller låt cykeln köra tills den avslutas 
automatiskt.

7. Repetera steg 1–6 vid behov genom att
endast använda kranvatten och skölja ut
eventuella vinägerrester ur maskinen.

AVISERING OM RENGÖRING
Efter 200 cykler kommer en avisering om 
rengöring att aktiveras.
1.  Rengöringsindikatorn kommer 

att fortsätta vara på tills
rengöringsproceduren har utförts.
a.  Om du brygger en annan espresso,

latte eller cappuccino kommer
rengöringslampan att stängas av
temporärt, men den kommer att börja
blinka efter att kaffet bryggts klart.

b.  När apparaten är avstängd kommer
rengöringsindikatorn att släckas.

c.  När apparaten stängs av och går in i
viloläge kommer rengöringsindikatorn
att släckas.

RENGÖRINGSPROCEDUR
1. Häll en lösning som består av 50 %

vitvinsvinäger och 50 % rent vatten i
vattenbehållaren. Blanda lösningen med
en sked för att se till att den blandas ihop
ordentligt.

2. Vrid knappen för mjölktanken till
rengöringspositionen. Sätt en stor kopp
under röret som dispenserar skummad
mjölk.

3. Tryck på rengöringsknappen i
cirka 5 sekunder för att aktivera
djuprengöringsläget.
a.  Förloppsindikatorn cyklar långsamt

under hela rengöringscykeln, precis
som vid bryggningscykeln.

b.  Pumpen kommer att slås på och
av flera gånger i cirka 12 minuter.
Rengöringsindikatorn kommer att
släckas när rengöringscykeln är
slutförd.

4. Häll ut eventuella rester från vattentanken
och fyll på med rent vatten. Fyll på med
rent vatten upp till nivålinjen ”MAX”.

5. Tryck på den manuella espresso-
knappen ” ” och fyll en kopp med vatten
och tryck på den manuella espresso-
knappen för att stänga av.

6. Rotera vridknappen för mjölktanken
till rengöringsläger och tryck på
rengöringsknappen för att utföra en
normal rengöringsprocedur.

7. Tryck på espressoknappen och sedan på
ångknappen för att spola ur systemet.

UNDERHÅLL
Apparaten har inga delar som ska 
servas av användaren. All service utöver 
det underhåll som beskrivs i avsnittet 
Rengöring bör utföras av en auktoriserad 
servicerepresentant. Se avsnittet Garanti.

PROBLEM ORSAKER LÖSNINGAR

Kaffet kommer inte ut. • Det finns inget vatten i
behållaren.

• Kaffet är för finmalet.
• För mycket kaffe i filtret.

• Apparaten är inte aktiverad
eller kontakten sitter inte i
uttaget.

• Kaffet har packats/pressats
ihop för hårt.

• Fyll på med vatten.

• Mal medelgrovt kaffe.
• Fyll filtret med mindre mängd

kaffe.
• Anslut apparaten till eluttaget

och slå på den.

• Fyll på filterkorgen med kaffe
och PACKA FÖRSIKTIGT.

Kaffet kommer ut över 
portafiltrets kant.

• Portafiltret har inte vridits på
plats ordentligt.

• Kaffepulver runt filterkorgens
kant. 

• För mycket kaffe i filtret.

• Rotera filterhållaren för att
låsa den på plats.

• Torka av kanten.

• Använd mindre mängd kaffe.

Mjölken är inte 
skummig efter 
skumning eller 
kommer inte ut ur 
ångröret. 

• Kontrollera
skumkontrollpositionen.

• Ingen ånga kommer ut.
• Mjölken är inte tillräckligt kall.
• Ångröret är igentäppt.

• Se till att det finns tillräckligt
med vatten i behållaren.

• Kyl ner mjölken innan du gör
en cappuccino eller latte.

• Följ instruktionerna för att
rengöra mjölkbehållaren och
ångröret.

Kaffet kommer ut för 
snabbt.

• Det malda kaffet är för grovt.

• Det finns inte tillräckligt med
kaffe i filtret.

• Använd en finare
malningsinställning.

• Fyll filtret med mer kaffe.

Kaffet är för svagt. • Ett enkelfilter används för en
dubbel espresso.

• Det malda kaffet är för grovt.

• Använd dubbelfiltret för dubbel
epressodos.

• Använd en finare
malningsinställning.

Kontrollpanelens 
lampor blinkar.

• Vattenbehållaren är utan
vatten.

• Bryggfunktionsknappen
trycktes innan
förloppsindikatorn tänts helt för
att ange att maskinen är redo.

• Häll i vatten i behållaren.

• Vänta tills förloppsindikatorn
är het tänd och ett fast sken
indikerar att maskinen är redo.

Rengöringsindikatorn 
fortsätter att lysa.

• Din maskin aviserar om att den
är redo för en rengöringscykel.

• Utföra rengöringscykel (se
sidan 11).

PROBLEM, ORSAKER OCH LÖSNINGAR
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