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been given supervision 
or instruction concerning 
use of the appliance 
in a safe way and 
understand the hazards 
involved. Cleaning and 
user maintenance shall 
not be made by children 
unless they are older 
than 8 and supervised. 
Keep the apppliance 
and cord out of reach of 
children aged less than 
8 years.

5. Close supervision is 
necessary when any 
appliance is used near 
children. Children 
shall not play with the 
appliance.

6. Unplug appliance from 
outlet when not in use 
and before cleaning. 
Allow to cool before 
putting on or taking 
off parts, and before 
cleaning the appliance. 
See Cleaning section 
for full details. 

7. Do not operate any 
appliance with a 
damaged cord or plug 
or after the appliance 
malfunctions, or 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. 

8. The use of an 
accessory not 
recommended by the 
appliance manufacturer 
for use with this 
appliance may result 
in fire, electric shock or 
injury to persons.

9. Do not let cord hang 
over edge of table or 
counter, or touch hot 
surfaces.

10. Do not place on or near 
a hot gas or electric 
burner, or in a heated 
oven.

11. Always attach plug to 
appliance first, then 
plug cord into the wall 
outlet (for appliances 
with detachable cords). 
To disconnect, turn 
any control to the off 
position, then remove 
plug from wall outlet.

12. This appliance is for 
household use only. Do 
not use the appliance 
for anything other than 
its intended use. Do 
not use this appliance 
outdoors.

IMPORTANT 
SAFEGUARDS
When using electrical 
appliances, basic safety 
precautions should always 
be followed to reduce the 
risk of fire, electric shock, 
and/or injury to persons 
including the following:
1. Read all instructions.
2. This appliance 

generates heat 
during use. Adequate 
precautions 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.

3. To protect against 
electric shock, do not 
place or immerse cord, 
plugs, or main body of 
the appliance in water 
or other liquids.

4. This appliance can 
be used by children 
aged from 8 years 
and above and by 
persons with reduced 
physical, sensory or 
mental capabilities or 
lack of experience and 
knowledge if they have 

13. All lids should be closed 
during use.

14. Misuse of this aplliance 
may result in electric 
shock and/or injury to 
persons.

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

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS 
HOUSEHOLD USE ONLY
PRODUCT NOTICES
1. Place the appliance on 

a hard, flat, level surface 
to avoid interruption of 
airflow underneath the 
Breville Bijou Espresso 
machine.

2. Do not operate the 
appliance with an empty 
water tank.

3. Keep the area above 
the appliance clear 
during use, as hot 
steam will escape the 
appliance.
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GET TO KNOW YOUR BREVILLE BIJOU ESPRESSO MACHINE
Breville Bijou Espresso:
1.  On/Off Button
2.  Brew Button
3.  Steam Button
4.  Control dial
 a. Brew Indicator
 b. Standby Indicator
 c. Steam or Hot Water Indicator
5.  Portafilter
 a. Filter retainer clip
6.  Measure Scoop / Tamper

7.  Filters
 a. Single Espresso
 b. Double Espresso
8.  Drip Tray Cover
9.  Drip Tray water holder
10. Removable Drip Tray
11. Steam Wand
12. Steam Wand Cover
13. Water Tank Lid
14. Water Tank

QUICK START GUIDE
WARNING: This Quick Start Guide is not 
intended to be a substitute for the rest of 
the user manual, and you should read and 
understand the warnings and instructions 
in the user manual before using this 
appliance.
Brief Guide to Brewing on the Breville 
Bijou Espresso Machine:
1. Clean & prime the espresso machine 

before brewing coffee for the first time.
2. Fill the water tank to the “MAX” marking 

with clean, filtered water. 
3. Turn the Breville Bijou Espresso ON by 

pressing the power button (1) on the 
front of the unit, the brew button (2) will 
automatically illuminate.

 NOTE: The brew button indicator light 
will pulse while the unit heats up and 
turn solid when the Bijou Espresso 
machine is ready to use.

4. Place desired coffee grounds into the 
Portafilter and insert into the Bijou 
Espresso machine. 

5. Place a suitable cup on the drip tray.
6. Turn the Control dial (4) to the “Brew” 

position and espresso will begin to 
dispense.

7. When the desired amount of espresso 
has been dispensed turn the Control 
dial back to the ‘Standby’ position. 

8. Enjoy!

USER MANUAL GETTING STARTED 
1. Unpack your Breville Bijou Espresso 

machine and remove plastic bags, 
cartons and any tape on the unit.

2. Position the Breville Bijou Espresso 
machine on a dry, stable, horizontal 
counter top. 

 IMPORTANT: KEEP PLASTIC BAGS 
AWAY FROM CHILDREN.

CLEAN & PRIME BEFORE USE
Just follow these simple steps:
Do not immerse main body of the 
appliance, power cord and plug in water or 
any other liquid. 
1. Wash all of the removable parts in 

warm water with a mild liquid soap.
2. Fill the water tank to the “MAX” marking 

with clean, filtered water.
3. Turn the Breville Bijou Espresso ON by 

pressing the power button (1) on the 
front of the unit, the brew button (2) will 
automatically illuminate.

 NOTE: The brew button indicator light 
will pulse while the unit heats up and 
turn solid when the Bijou Espresso 
machine is ready to use.

4. Place a filter into the Portafilter and 
insert the portafilter into position, and 
place a large jug or bowl to capture 
400ml approx or bowl into position on 
the drip tray - you can remove the drip 
tray to gain more height if necessary. 

5. Turn the Control dial to the ‘’Brew’’ 
position. 

6. Leave the unit to run, passing water 
through the portafilter. The machine will 
turn off automatically after 60 seconds.

 NOTE: Be careful to ensure that the 
jug or bowl will not overflow with water, 
if this looks likely turn off the dial 
manually.

8. When the unit has finished dispensing, 
turn the control dial to the ‘Standby’ 
position. 

9. Discard the water. Your Breville® Bijou 
Espresso machine is ready to use!

HOW TO MAKE YOUR FIRST 
SHOT(S) OF ESPRESSO
1. Fill the water tank to the “MAX” marking 

with clean, filtered water.
2. Turn the Bijou Espresso machine ON 

by pressing the power button on the 
front of the unit. 

3. NOTE: The brew button indicator light 
will pulse while the unit heats up and 
turn solid when the Bijou Espresso 
machine is ready to use.

4. Select filter size: 1-shot filter or 2-shot 
filter. Make sure the bump on the 
filter is aligned with the notch on the 
espresso portafilter and place filter into 
the espresso portafilter. 

5. Add espresso grounds into the filter.
 a.   Using the tamper, evenly tamp (press) 

espresso grounds. Then, wipe the 
edges to clear any excess grinds.

6. Insert the espresso portafilter into the 
unit:

 a.   Keep the espresso portafilter handle 
flat.

 b.   Insert the espresso portafilter head 
at a 45° angle (left).

 c.   Turn the espresso portafilter handle 
to a 90° angle. The espresso 
portafilter should be in a centered 
position. 

7. Place cup underneath the espresso 
portafilter.

8. Turn the Control dial to the “brew” 
position the unit will begin to dispense 
automatically. The brew status indicator 
will illuminate for the duration of the 
dispense cycle.

9. When the desired amount of coffee has 
been dispensed turn the Control dial to 
the ‘Standby’ position.

 NOTE: coffee will continue to flow for 
a short time after the Control dial has 
been moved to the ‘Standby’ position, 
as coffee drains from the portafilter. 

10. Enjoy!

HOW TO STEAM MILK
1. Fill the water tank to the “MAX” marking 

with clean, filtered water. 
2. Fill a milk pitcher or cup about ⅓ to ½ 

full with cold milk. 
 NOTE: Any type of milk can be used – 

soy, rice, almond, coconut, etc. – but 
full fat dairy milk creates the best froth.

3. Press the steam button. 
 NOTE: The ready indicator light will 

pulse while the water is heating up. 
Once the unit reaches the correct 
temperature, the ready indicator light 
will turn solid. 

4. Insert the milk frothing wand tip just 
below the surface of the milk.

5. Turn the Control dial to steam, and 
steam will be emitted from the steam 
wand. Steam your milk until it reaches 
the desired texture and temperature. 

 NOTE: Steaming milk makes a hissing 
noise. Take care near hot steam to 
avoid burns and scalds.

6. When finished, turn the Control dial to the 
‘Standby’ position. Then, remove the milk 
frothing wand from the milk pitcher or cup. 

 NOTE: After steaming milk, the unit 
must be allowed to cool for a few 
minutes, or the cool down cycle 
operation performed as it will be too hot 
to make coffee. 

 It is recommended when making 
multiple drinks with steamed milk, you 
should make the espresso shots first, 
before steaming the milk. 

7. Remember to clean the milk frothing 

1-SHOT 2-SHOT

TURN

TURN
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wand after every use. For instructions 
on how to do so, please refer to the 
cleaning section.

8. Enjoy! 
Helpful Tips for Steaming Milk:
1. Insert the milk frothing wand 

tip just below the surface of the 
milk.

2. Position the milk frothing wand 
and milk pitcher or cup at an 
angle that allows the milk to 
move in a whirlpool pattern.

3. As the milk level rises, lower the 
milk pitcher or cup to keep the 
milk frothing wand tip just below 
the surface. 

4. When the desired texture is 
achieved, immerse the milk 
frothing wand half way.

Cool Down Cycle
After steaming, the unit will be too hot to 
immediately make coffee again. The brew 
button indicator light will flash rapidly when 
pressed, and the unit will not dispense 
if the Control dial is moved to the brew 
position. The unit can be left to cool 
naturally for a few minutes, or the following 
procedure performed.
1.  Ensure Control dial is in the off position
2.  Place an empty milk pitcher or mug on 

the worktop, ensuring the end of the 
steam wand is well inside.

3.  Press the brew button, the indicator 
light will be flashing to indicate the unit 
is over temperature

4.  Move the Control dial clockwise to the 
steam position, Steam will begin to 
dispense.

5.  The unit automatically starts its cool 
down cycle, the pump will operate in 
pulses passing shots of steam then 
water through the steam wand. the 
full cycle will last approximately 40 
seconds

6.  Once the unit has cooled sufficiently 
the brew button indicator light will 
illuminate solidly, and water will stop 
being dispensed from the steam wand.

7.  Turn the Control dial to the ‘Standby’ 
position.

8.  The machine is now ready to make 
your next espresso.

Hot Water Dispenser
Your Breville Bijou Espresso machine can 
dispense hot water from the steam wand 
for use when making long coffee drinks.
1.  Place you cup with your espresso shot 

in on the worktop and place the end of 
the steam wand inside.

2.  Press the Brew button, and ensure the 
indicator light is solid and the unit is 
ready to use.

3.  Turn the Control dial clockwise to the 
steam/hot water position. Hot water will 
be dispensed from the steam wand.

4.  When the desired amount of hot water 
has been dispensed turn the dial to the 
‘Standby’ position.

ROUTINE CLEANING
Make sure your Breville Bijou Espresso 
machine is unplugged and has cooled 
completely before cleaning. We 
recommend hand washing all parts to help 
preserve their appearance. Do not immerse 
the main body of the appliance, power cord 
and plug in water or any other liquid. 
Espresso
1. When you have completed your 

espresso, remove the portafilter ready 
to discard the espresso grounds. Flip 
the ‘filter retainer clip’ located in the 
handle to hook over the edge of the 
filter, holding it in place as you discard 
espresso grounds. This helps keep 
the filter secured and in place whilst 
knocking out the ‘cake’ of espresso 
grounds.

2. Remove the filter from the espresso 
portafilter by twisting the filter until the 
bump is aligned with the notch. Wash 
the filter and the espresso portafilter 
with water and mild liquid soap.  

3. Place the filter back into the espresso 
portafilter and insert the espresso 
portafilter back into the Breville Bijou 
Espresso machine. Follow the same 
steps for brewing espresso, but with no 
espresso in the filter. Discard the water 
in the cup.

4. Remove the espresso portafilter from 
the unit and dry thoroughly. 

 NOTE: The espresso portafilter is NOT 
dishwasher safe.  

Milk Frothing Wand      
1. With a damp cloth, wipe down the 

metal on the milk frothing wand. 
The end of the steam wand can be 
unscrewed for cleaning if required.

2. Fill water tank and place a jug under 
the milk frothing wand.

3. Press the steam button, wait for the 
indicator light to illuminate solidly 
then perform the ‘cool down cycle’ as 
described elsewhere in the manual. 
The rubber steam wand cover can be 
removed for cleaning if required. Simply 
unscrew the end of the steam wand, 
and slide the rubber cover off the wand. 
It may be advantageous to use water 
as a lubricant to help the rubber cover 
slide along the length of the shaft.

Emptying the Drip Tray
1. When the drip tray becomes full, 

carefully slide the drip tray out from 
the Breville Bijou Espresso machine, 
remove the drip tray cover, and discard 
the water.

2. Place the drip tray cover back on the 
drip tray and slide it into the unit. 

DESCALING
After continued use, your Breville Bijou 
Espresso machine may develop a build-up 
of mineral deposits, and therefore require 
descaling. 
We recommend descaling your unit every 
4-6 months, although this period will 
depend on the hardness of water and 
frequency of use. 

IMPORTANT: If the descaling process is 
not completed or stopped part way through 
any of the descaling steps, then you will 
need to start the descaling process again 
from the beginning. 

Descaling:  
1. In an empty water tank, add 2.5 

tablespoons of white vinegar. Add 1.5L 
of water to the water tank. Allow the 
solution to mix thoroughly.

2. Place the water tank into position.
3. Insert either filter into the espresso 

portafilter and insert into the Breville 
Bijou Espresso machine, without coffee 
in it.

4. Place a large jug or bowl on the drip 
tray cover. 

5. Turn ON the unit and press the brew 
button. Wait for the button indicator 
light to illuminate solidly. 

6. Turn the control dial to the “brew” 
position.

7.  Water will be dispensed continuously 
for 60 seconds, the unit will then 
automatically stop dispensing.

8.  Turn the control dial back to the 
‘Standby’ position, discard the water. 

9.  Place a large jug or bowl on the drip 
tray and insert steam wand.

10. Ensure the brew button has been 
pressed and is illuminating solidly.

11. Move the control dial clockwise to the 
steam position.

12. Water will dispense continuously for 
60 seconds, the unit will then stop 
dispensing.

13. Turn the control dial back to the 
‘standby’ position, discard the water.

14. Rinse the water tank, and espresso 
portafilter assembly with warm water 
and mild liquid soap.

15. Refill water tank to Max with clean 
water and repeat from step 2.

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem Possible Causes Solutions
No steam is 
generated.

1. Water tank is empty.
2. Appliance is not

turned on.

3. Frothing wand is
blocked.

1. Add water to water tank.
2. Turn on the Breville Bijou

Espresso machine and follow the
operating instructions.

3a. Perform the milk frothing wand 
clean cycle. 

3b. Turn off the unit, ensuring the 
wand is cool, unscrew the steam 
wand tip and use a needle or 
toothpick to unclog the nozzle 
opening.

Milk is not foamy 
after frothing.

1. Milk is not cold
enough.

2. Milk frothing wand is
too deep in milk.

1. Chill milk prior to steaming.

2. Submerge the milk frothing wand
just below the milk surface.

Espresso:
1. Coffee does

not come out
when brewing
espresso.

2. Coffee comes
out too quickly.
and/or is too
weak.

1a. No water in water 
tank.

1b. Espresso grind is too 
fine.

1c. Espresso grinds were 
tamped with too much 
pressure. 

1d. Too much espresso in 
the filter.

1e. Filter is clogged and 
needs to be cleaned. 

1f. Appliance is not 
turned ON.

2a. Ground coffee is too 
coarse.

2b. Not enough coffee in 
filter.

1a. Add water to water tank. 

1b. Grind coffee to espresso ground 
level of fineness. 

1c. Tamp (press) the espresso grinds 
with less pressure. 

1d. Fill the filter with less coffee. 

1e. Clean the filter. 

1f. Plug the Breville Bijou Espresso 
machine into electrical outlet.

2a. Use a finer ground coffee. 

2b. Use more coffee.

Cannot brew 
coffee immediately 
after steaming, 
and brew button 
indicator light 
flashes rapidly.

Unit is over temperature. 1. Ensure you brew your espresso
drinks before steaming milk when
making multiple drinks.

2. Perform cool down cycle as
detailed

The unit has 
automatically 
switched off.

There is a 25 minute 
Auto off function on the 
machine.

Press the steam or brew buttons to 
reactivate the unit.

REPLACEMENT PARTS
For additional or replacement parts, 
please visit www.breville-nordic.com or 
call us on  +46 31 3000 500 

TROUBLESHOOTING
For troubleshooting and FAQs 
visit: www.brevill-nordic.com

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
(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 electrical products should not be 
disposed of with household waste. 
Please recycle where facilities exist. E-
mail us at support@acreto.se 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 +46 31 
3000 500 or email: support@acreto.se

Waste Disposal
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säkert sätt och förstår de 
risker som är involverade. 
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.

5. Vid användning nära barn
bör apparaten hållas inom
nära uppsikt. Barn får inte
leka med apparaten.

6. Ta ut kontakten från
eluttaget när apparaten
inte används eller innan
rengöring. Låt apparaten
kylas ned innan du lägger
till eller tar bort delar
och innan rengöring av
apparaten. Se avsnittet
Rengöring för närmare
detaljer.

7. 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.

8. Användning av ett tillbehör
som inte rekommenderas
för användning med denna
apparat av apparatens
tillverkare kan resultera
i brand, elchocker eller
personskador.

9. Låt inte sladden hänga över
bordskanten eller disken
och undvik att vidröra
varma ytor.

10. Placeras inte på eller nära
varm gas, en elplatta eller i
en varm ugn.

11. Sätt alltid i kontakten till
apparaten först, sätt sedan
i kabeln i vägguttaget (för
apparater med avtagbara
sladdar). För att stänga av
apparaten, sätt eventuell
brytare på läget Av och
dra sedan ut kontakten ur
vägguttaget.

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

13. Alla lock bör stängas innan
användning.

14. Felaktig användning av
denna apparat kan resultera
i elchocker och/eller
personskador.

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

VIKTIGA  
SKYDDS- 
ÅTGÄRDER
Vid användning av elektriska 
apparater bör grundläggande 
säkerhetsföreskrifter alltid 
följas för att minska risken 
för brand, elchocker och/eller 
personskada. Du bör bland 
annat:
1. Läsa alla instruktioner.
2. 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.

3. För att skydda mot
elchocker, placera eller
sänk inte ner sladd,
kontakter eller apparatens
huvuddel i vatten eller
andra vätskor.

4. 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

SPARA DESSA 
INSTRUKTIONER 
ENDAST FÖR HEMMABRUK
PRODUKTMEDDELANDEN
1. Placera produkten på en

hård, platt och jämn yta
för att undvika att luftflödet
under Breville Bijou Barista
störs.

2. Använd inte
kaffemaskinen med en tom
vattenbehållare.

3. Håll området ovanför
apparaten fritt under
användning eftersom varm
ånga kommer att komma ut
från den.
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UPPTÄCK DIN BIJOU BARISTA
Breville Bijou Barista:
1. På/av-knapp
2. Bryggningsknapp
3. Ångknapp
4. Kontrollratt

a. Bryggningsindikator
b. Standby-indikator
c. Indikator för ånga eller varmt vatten

5. Portafilter
a. Filterhållarklämma

6. Mätskopa/packare

7. Filter
a. Enkel espresso
b. Dubbel espresso

8. Droppskålens lock
9. Droppskålens vattenbehållare
10. Avtagbar droppskål
11. Ångrör
12. Ångrörsskydd
13. Lock till vattenbehållaren
14. Vattenbehållare

SNABBSTARTSGUIDE
VARNING: Denna snabbstartsguide har inte 
som avsikt att vara en ersättning för resten av 
användarmanualen. Du bör läsa och förstå 
de varningar och instruktioner som finns i 
användarmanualen innan du använder den  
här apparaten.
Kort vägledning till hur du brygger kaffe med 
Breville Bijou Barista:
1. Rengör och förbered espressomaskinen

innan du brygger kaffe med den för första
gången.

2. Fyll vattenbehållaren till markeringen ”MAX”
med rent och filtrerat vatten. 

3. Slå På espressomaskinen Breville Bijou
Barista genom att klicka på strömknappen
(1) på apparatens front, bryggningsknappen
(2) kommer att tändas automatiskt.
OBS! Knappen ”Brew” har en
indikatorlampa som pulserar när enheten
värms upp och lyser konstant när Breville
Bijou Barista är redo att användas.

4. Placera önskad mängd kaffe i portafiltret
och för in det i Breville Bijou Barista.

5. Placera en kopp på droppskålen.
6. Vrid kontrollratten (4) till positionen ”Brew”

och espresson kommer att börja matas ut.
7. När önskad mängd espresso har

dispenserats, vrid ratten tillbaka till
”Standby”-läget.

8. Njut av ditt kaffe!

ANVÄNDARMANUAL KOMMA 
IGÅNG 
1. Packa upp din Breville Bijou Barista och ta 

bort plastpåsar, kartonger och eventuella 
tejpbitar på apparaten.

2. Placera din Bijou Barista på en torr, stabil 
och jämn bänkskiva.
VIKTIGT: FÖRVARA PLASTPÅSAR 
OTILLGÄNGLIGT FÖR BARN.

RENGÖR OCH FÖRBERED INNAN 
ANVÄNDNING
Följ bara dessa enkla steg:
Doppa inte apparaten, elsladden eller kontakten 
i vatten eller någon annan vätska. 
1. Tvätta alla avtagbara delar i varmt vatten 

med en mild flytande tvål.
2. Fyll vattenbehållaren till markeringen ”MAX” 

med rent och filtrerat vatten.
3. Slå På espressomaskinen Bijou Barista 

genom att klicka på strömknappen
(1) på apparatens front, bryggningsknappen
(2) kommer att tändas automatiskt.
OBS! Knappen ”Brew” har en 
indikatorlampa som pulserar när enheten 
värms upp och lyser konstant när Breville 
Bijou Barista är redo att användas.

4. Placera ett filter i portafiltret och sätt in 
portafiltret på plats. Ta sedan en stor kanna 
eller skål och placera den på droppskålen 
för att fånga upp cirka 400 ml vatten. Ta bort 
droppskålen om ökad höjd krävs.

5. Vrid kontrollratten till positionen ”Brew”.
6. Låt apparaten köra och vattnet passera 

portafiltret. Maskinen kommer att stängas 
av automatiskt efter 60 sekunder.
OBS! Se till att kannan eller skålen inte blir 
för full så att det rinner över. Om detta 
verkar ske, vrid ratten manuellt.

8. När enheten har slutat dispensera, vrid
kontrollratten till positionen ”Standby”.

9. Töm ut vattnet. Din espressomaskin
Breville® Bijou Barista är redo att användas!

HUR DU GÖR DINA FÖRSTA 
ESPRESSO
1. Fyll vattenbehållaren till markeringen ”MAX”

med rent och filtrerat vatten.
2. Slå På Breville Bijou Barista genom att

trycka på strömknappen på apparatens
front.

3. OBS! Knappen ”Brew” har en
indikatorlampa som pulserar när enheten
värms upp och lyser konstant när Breville
Bijou Barista är redo att användas.

4. Välj filterstorlek: filter för 1 eller 2 doseringar.
Se till att filterkulan justeras efter skåran på
portafiltret och placera filtret i portafiltret.

5. Lägg i malda espressobönor i filtret.
a.  Använd packaren och packa (pressa)

espressokaffet jämt. Torka bort eventuellt
kaffespill från kanterna.

6. För in portafiltret i enheten:
a.  Håll handtaget till portafiltret rakt.
b.  För in portafiltrets huvud med en

45-gradig vinkel (vänster).
c.  Vrid handtaget på portafiltret i 90-graders 

vinkel. Portafiltret bör ha en central position. 

7. Sätt koppen under portafiltret.
8. Vrid kontrollratten till positionen ”Brew” så 

kommer apparaten att börja dispensera 
kaffet automatiskt. Statusindikatorn 
för ”Brew” kommer att lysa under hela 
utmatningscykeln.

9. När önskad mängd espresso har
dispenserats, vrid ratten tillbaka till
”Standby”-läget.
OBS: Kaffet kommer att fortsätta att flöda
under en kort tid efter att kontrollratten har
flyttats till Standby-läget, eftersom kaffet
rinner ut från portafiltret.

10. Njut av ditt kaffe!

HUR MAN ÅNGAR MJÖLK
1. Fyll vattenbehållaren till markeringen ”MAX”

med rent och filtrerat vatten.
2. Fyll en mjölkkanna eller en kopp med ⅓ till

½ kall standardmjölk.
OBS! Alla typer av mjölk kan användas,
bland annat mjölk gjord på soja, ris, mandel,
kokosnöt, men standardmjölk från kor ger
det bästa skummet.

3. Tryck på knappen ”Steam”.
OBS! Indikatorlampan som visar att
maskinen är klar kommer att pulsera medan
vattnet värms upp. När enheten når rätt
temperatur kommer indikatorn att visa ett
konstant ljus.

4. Doppa ner ångrörets spets precis under
mjölkytan.

5. Vrid kontrollratten till ”Steam” så kommer
ångan att börja sippra ut ur ångröret. Ånga
mjölken tills den får önskad struktur och
temperatur.
OBS! Vid ångning avges ett väsande ljud.
Var försiktig nära ångröret för att undvika
brännskador och skållning.

6. När enheten har slutat dispensera, vrid
kontrollratten till positionen ”Standby”. Ta sedan
ut ångröret från mjölkkannan eller koppen.
OBS! Efter att mjölkskumningen är klar
måste apparaten kylas ned i några minuter
eller nedkylningscykeln köras eftersom
apparaten kommer att vara för varm för att
brygga mer kaffe.
Om du ska göra flera drycker med varm
mjölk bör du göra espresson innan du ångar
mjölken.

7. Kom ihåg att rengör ångröret efter varje
användning. För instruktioner om hur detta
går till, se avsnittet Rengöring.

8. Njut av ditt kaffe!

TURN

TURN

1-SHOT 2-SHOT
1-DOSERING 2-DOSERING

VRID
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Praktiska tips för att skumma mjölk.
1. Doppa ner ångrörets spets precis 

under mjölkytan.
2. Placera ångröret i mjölkkannan 

eller koppen i en vinkel som tillåter 
mjölken att skapa en virvel.

3. Allteftersom mjölken stiger bör du 
föra kannan eller koppen nedåt för 
att fortsätta att hålla ångröret precis 
under ytan. 

4. När önskat skum har uppnåtts bör 
du sänka ner ångröret halvvägs ner i 
kannan/koppen.

Nedkylningscykel
När skumningen är klar kommer 
apparaten att vara för varm för att göra nytt 
kaffe. Knappen ”Brew” kommer att blinka snabbt 
när den trycks in, men apparaten kommer inte 
att dispensera kaffe även om kontrollratten 
flyttas till positionen ”Brew”. Apparaten måste 
få kylas ner, antingen naturligt eller genom att 
utföra följande procedur.
1.  Se till att kontrollratten är inställd på Av.
2.  Placera en tom mjölkkanna eller mugg på 

arbetsytan och se till att ångröret placeras 
på insidan.

3.  Tryck på knappen ”Brew”. Indikatorlampan 
kommer att blinka för att visa att apparaten 
har för hög temperatur.

4.  Flytta kontrollratten medsols till 
ångpositionen så kommer ånga att börja 
dispenseras.

5.  Apparaten börjar automatiskt sin 
nedkylningscykel och pumpen kommer 
att börja låta ångpulser och sedan vatten 
passera ångröret. Hela cykeln är klar på 
cirka 40 sekunder.

6.  När apparaten har kylts ned tillräckligt 
kommer indikatorlampan för knappen 
”Brew” att lysa med ett fast sken och vattnet 
kommer att sluta dispenseras från ångröret.

7.  När enheten har slutat dispensera, vrid 
kontrollratten till positionen ”Standby”.

8.  Maskinen är nu redo för din nästa espresso.

Dispensering av varmt vatten
Din Breville Bijou Barista kan dispensera 
varmt vatten från ångröret om du vill skapa 
kaffedrycker med mer vatten.
1.  Placera din kopp med nybryggd espresso på 

arbetsytan och placera ångrörets spets inuti.
2.  Tryck på knappen ”Brew” och att se till 

att indikatorlampan lyser stadigt och att 
apparaten är redo att användas.

3.  Flytta kontrollratten medsols till positionen 
för ånga/varmt vatten. Varmvatten kommer 
att dispenseras från ångstaven.

4.  När önskad mängd varmvatten har 
dispenserats, vrid ratten till ”Standby”-läget.

RUTINMÄSSIG RENGÖRING
Se till att din Breville Bijou Barista är utdragen ur 
uttaget och att den har kylts ned ordentligt innan 
rengöring. Vi rekommenderar handtvättning 
av alla delar för att hjälpa till att bevara dess 
utseende. Doppa inte apparaten, elsladden eller 
kontakten i vatten eller någon annan vätska. 
Espresso
1. När du har slutfört din espresso, ta bort 

portafiltret och gör dig redo att kasta 
kaffesumpen. Vrid filterhållarklämman som 
finns på handtaget för att haka fast över 
filterkanten och hålla det på plats medan 
du avlägsnar kaffesumpen. Detta hjälper 
till att hålla filtret säkert på plats medan du 
knackar ut kakan med espressosump.

2. Ta bort filtret från portafiltret genom att vrida 
filtret tills dess att kulan är riktad till skåran. 
Tvätta filtret och portafiltret med vatten och 
en mild flytande tvål.  

3. Sätt tillbaka filtret på portafiltret och sätt 
tillbaka portafiltret på Breville Bijou Barista. 
Följ samma steg för att brygga en espresso 
men utan kaffe i filtret. Töm ut vattnet som 
finns i koppen.

4. Ta bort portafiltret från apparaten och torka 
det ordentligt. 

 OBS! Portafiltret är INTE diskmaskinståligt.  

Ångrör      
1. Torka av ångröret ner till metallen med hjälp 

av en fuktig trasa. Ångrörets spets kan 
skruvas av för rengöring om så krävs.

2. Fyll vattenbehållaren och placera en kanna 
under ångröret.

3. Tryck på knappen ”Steam”. Vänta tills 
indikatorlampan lyser stadigt och utför 
sedan nedkylningscykeln enligt beskrivning 
i denna manual. Ångröret av gummi kan tas 
av för rengöring om så önskas. Skruva bara 
av ångrörets spets och dra av gummihöljet 
från staven. Det kan vara fördelaktigt att 
använda vatten som smörjmedel för att 
hjälpa gummiskyddet att glida av skaftet.

Tömma droppskålen
1. När droppskålen blivit full, dra försiktigt ut 

den från din Breville Bijou Barista, ta bort 
skyddet och häll ut vattnet.

2. Sätt tillbaka skyddet på droppskålen och  
för tillbaka det på maskinen. 

AVKALKNING
Vid kontinuerlig användning kan din Breville 
Bijou Barista bygga upp mineralavlagringar  
och därmed kräva avkalkning. 
Vi rekommenderar att du avkalkar din apparat 
var fjärde till sjätte månad. Denna period kan 
variera beroende på vattnets hårdhetsgrad  
och användningsfrekvens. 

VIKTIGT: Om avkalkningsprocessen inte slutförs 
eller om den stoppas i förväg kommer du att 
behöva starta om den från början. 

Avkalkning:  
1. I en tom vattenbehållare, lägg till 2,5 

matskedar vitvinsvinäger. Lägg till 1,5 liter 
vatten i vattenbehållaren. Låt lösningen 
blanda sig ordentligt.

2. Sätt vattenbehållaren på plats.
3. För in antingen ett filter i portafiltret och sätt 

in det i Breville Bijou Barista utan att lägga i 
kaffe i det.

4. Placera en stor kanna eller skål på 
droppskålens lock. 

5. Slå PÅ enheten och tryck på knappen 
”Brew” (brygg). Vänta tills dess att knappens 
indikatorlampa har tänts ordentligt. 

6. Vrid kontrollratten till positionen ”Brew”.
7.  Vatten kommer att dispenseras kontinuerligt 

i 60 sekunder. Enheten kommer sedan att 
stänga av vattnet.

8.  Vrid kontrollratten tillbaka till ”Standby”-läget. 
Töm ut vattnet. 

9.  Placera en stor kanna eller skål på 
droppskålen och placera ångröret inuti.

10. Se till att knappen ”Brew” har trycks in och 
att den lyser stadigt.

11. Flytta kontrollratten medsols till 
ångpositionen.

12. Vatten kommer att dispenseras kontinuerligt 
i 60 sekunder. Enheten kommer sedan att 
stänga av vattnet.

13. Vrid kontrollratten tillbaka till ”Standby”-läget. 
Töm ut vattnet.

14. Skölj av vattenbehållaren och portafiltret 
med varmt vatten och en mild flytande tvål.

15. Fyll på vattenbehållaren med rent vatten upp 
till ”Max” och repetera steg 2.

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN

TURN
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FELSÖKNINGSGUIDE

Problem Trolig orsak Lösningar
Det genereras ingen 
ånga.

1. Vattenbehållaren är tom.
2. Apparaten är inte På.

3. Ångröret är igentäppt.

1. Fyll på vattenbehållaren med vatten.
2. Slå På din Breville Bijou Barista och

följ användarinstruktionerna.
3a. Utför en rengöringscykel av ångröret. 
3b. Slå Av maskinen och se till att 

ångröret är kallt. Skruva loss spetsen 
och använd en nål eller tandpetare för 
att öppna upp tilltäppta öppningar  
i munstycket.

Mjölken är inte 
skummig efter 
skumning.

1. Mjölken är inte tillräckligt
kall.

2. Ångröret är för långt ner i
mjölken.

1. Kyl mjölken innan ångning.

2. Doppa ner ångröret precis under
mjölkytan.

Espresso:
1. Kaffet kommer

inte ut när jag
försöker brygga
en espresso.

2. Kaffet kommer ut
för fort och/eller
är för svagt.

1a. Det finns inget vatten i 
vattenbehållaren.

1b. De malda 
espressokornen är för 
fina.

1c. De malda 
espressokornen 
packades för hårt.

1d. Det är för mycket kaffe i 
filtret.

1e. Filtret är igentäppt och 
behöver rengöras. 

1f. Apparaten är inte På.

2a. Det malda kaffet är för 
grovt.

2b. Det finns inte tillräckligt 
med kaffe i filtret.

1a. Fyll på vattenbehållaren med vatten. 

1b. Mal kaffet till espresson fint. 

1c. Packa (pressa) kaffet med mindre 
tryck. 

1d. Fyll filtret med mindre mängd kaffe. 

1e. Rengör filtret. 

1f. Sätt in din Breville Bijou Barista 
i eluttaget.

2a. Använd kaffe som är mer finmalet. 

2b. Använd mer kaffe.

Det går inte 
att brygga nytt 
kaffe direkt efter 
mjölkskumning och 
indikatorlampan 
för knappen ”Brew” 
blinkar snabbt.

Apparaten har för hög 
temperatur.

1. Se till att du brygger dina espresso
innan du ångar mjölken när du gör
flera koppar.

2. Låt apparaten kylas ner enligt
instruktionerna

Enheten stängs av 
automatiskt.

Maskinen har en 25 minuters 
auto-avstängningsfunktion.

Tryck på knapparna ”Steam” eller ”Brew” 
för att återaktivera apparaten.

RESERVDELAR
För att se fler reservdelar, besök www.breville-
nordic.com eller ring oss på telefonnummer:  
+46 31 3000 500. 

PROBLEMLÖSNING
För problemlösning och Vanliga frågor 
besök www.breville-nordic.com

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

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 
kundtjänst för ytterligare hjälp genom att 
ringa till +46 31 3000 500 eller använda 
följande e-post: support@acreto.se

Avfallshantering
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