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any purpose other than its 
intended use. Injury could 
occur from misuse.

• Do not immerse the 
appliance or power cord 
and plug in water or any 
other liquid. Wash the 
following 8 parts in warm 
water with a mild detergent; 
milk jug, drip tray grill, 
one cup and two cup filter 
baskets, group handle, 
drip tray, tamper and 
water reservoir. Rinse and 
dry each part thoroughly 
before replacing. Wipe the 
steam wand with a damp 
cloth. See Care & Cleaning 
section for full details.

• This appliance is intended 
to be used in household 
and similar applications 
such as: staff kitchen areas 
in shops, offices and other 
working environments; farm 
houses; by clients in hotels, 
motels and other residential 
type environments; bed and 
breakfast type environments.

• This appliance can be used 
by children aged 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory 
or mental capabilities or lack 
of experience if they have 
been given supervision or 
instruction concerning use 
of the appliance in a safe 
way and understand the 
hazards involved. Cleaning 
and maintenance shall 
not be made by children 
unless they are older than 

BREVILLE’S SAFETY 
PRECAUTIONS
SAFETY PRECAUTIONS FOR 
YOUR BREVILLE ESPRESSO 
MACHINE
• Read carefully and save all 

the instructions provided 
with an appliance.

• Do not remove the Group 
Handle during the espresso 
pour or water flow as the 
unit is under pressure. 
Removing the Group 
Handle during either of 
these operations can lead 
to a scalding or injury.

• The Steam & Hot Water 
Wand becomes very hot 
during texturing milk and 
water flow. This may cause 
burns in case of contact, 
therefore avoid any direct 
contact with the wand.

• Always disconnect the plug 
from the power outlet prior 
to cleaning the espresso 
machine or if there is any 
problem during the coffee 
making process.

• Do not place hands directly 
under the steam, hot water 
or espresso pour as this can 
lead to a scalding or injury.

• The temperature of 
accessible surfaces may be 
high when the appliance is 
operating. Even after use, 
the heating element surface 
is subject to residual heat 
after use.

• Do not use an appliance for 

EN
8 and supervised. Keep the 
appliance and its cord out of 
reach of children aged less 
than 8 years. Children shall 
not play with the appliance.

• Always place the unit on a 
flat, level surface.

• Do not operate without water 
in reservoir. Fill reservoir with 
only clean and cold water. 
Observe the maximum filling 
volume is 2 litres.

• Do not allow the Power Cord 
to come into contact with 
the hot parts of the espresso 
machine, including the Cup 
Warming Plate and the Steam 
& Hot Water Wand.

• Do not operate this appliance 
with a damaged cord or plug 
or if the appliance has been 
damaged in any manner. If 
the supply cord is damaged 
it must be replaced by the 
manufacturer, its service 
agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a 
hazard.

• Appliances are not intended 
to be operated by means of 
an external timer or separate 
remote control system.

Breville is very safety 
conscious when designing 
and manufacturing consumer 
products, but it is essential 
that the product user also 
exercise care when using an 
electrical appliance. Listed 
below are precautions which 
are essential for the safe use 
of an electrical appliance:

• Always turn the power off 
at the power outlet before 
you insert or remove a plug. 
Remove by grasping the plug 
- do not pull on the cord.

• Turn the power off and 
remove the plug when the 
appliance is not in use and 
before cleaning.

• Always use your appliance 
from a power outlet of the 
voltage (A.C. only) marked 
on the appliance.

• Never leave an appliance 
unattended while in use.

• Do not use an appliance for 
any purpose other than its 
intended use.

• Do not place an appliance 
on or near a hot gas flame, 
electric element or on a 
heated oven.

• Do not place on top of any 
other appliance.

• Do not let the power cord of 
an appliance hang over the 
edge of a table or bench top 
or touch any hot surface.

If you have any concerns 
regarding the performance 
and use of your appliance, 
please visit the Breville 
Website or contact Breville 
Consumer Care - details are 
on the back page. Ensure the 
above safety precautions are 
understood.
Do not use any accessory 
not recommended by the 
manufacturer as this may 
result in injury or damage to 
the appliance.
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G.   Removable Drip Tray & Grill
Includes a Water Level Indicator which 
floats through the Grill indicating when the 
tray is full and requires emptying.

H.   Removable 2L Water Reservoir
Push back the Lid & fill with room 
temperature water, or remove the Water 
Reservoir by opening the Lid, & lifting 
upwards using the Handle located inside.

FEATURES OF YOUR MINI BARISTA FEATURES OF YOUR MINI BARISTA

A.   Warming Plate with Tamper Home
Preheat cups and glasses which helps 
retain the essential characteristics of true 
espresso; aroma and a rich, sweet taste.

B.    Button & Light
The  LIGHT will illuminate & pulse to 
indicate it is warming up. The  LIGHT 
stays fully illuminated when ready. 
The machine will go to sleep after 20 mins, 
the  LIGHT is off.

C.    Group Head - 58mm Commercial 
Size

The larger size accepts more grinds, so you 
can have a true café tasting coffee at home.

D.    Group Handle - 58mm Commercial 
Size

The wide size used in cafés for a more 
even water flow & improved extraction 
taste.

E.   Steam and Hot Water Wand
Ball joint movement with silicone cover, so 
you can move the wand to your desired 
position without burning your fingers.

F.   Accessories Storage Home
Area behind the Drip Tray, for storing the One 
& Two Cup Filter Baskets & the Cleaning Pin.

I.   Dial with Auto Shot Control

Ready Light
Fully illuminated when ready.
Flashes when DIAL needs to be 
returned to the vertical position.

One Cup
Pours 1 Shot Espresso - 30mL
then automatically stops.

Two Cup
Pours 2 Shots Espresso - 60mL
then automatically stops.

58mm Tamper 350mL Milk Jug

Mini BARISTA

Cleaning Pin

Steam Wand 
Pin

Dual Wall Filter  
Basket Pin

Mini BARISTA

Two CupsOne Cup 

58mm Dual Wall Filter Baskets

Steam Light
Fully illuminated when ready to steam.
Flashes when warming up to steam 
temperature & when cooling down 
(purging water) to coffee temperature. 

Steam 
Use to steam & texture milk.

Hot Water
Pours 200mL then automatically 
stops.
Use for long black coffee; & hot 
drinks such as tea, instant soups & 
to heat your cups prior to making 
espresso.
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Thermoblock Fast Heating System

The thermoblock ensures quick heat up, 
and a precise water temperature for the 
best coffee extraction, and milk texturing.

The thermoblock is fitted with a PID 
controller which continually monitors the 
water temperature to ensure water is 
always delivered to the coffee grinds at the 
precise temperature needed.  

An espresso is made with hot rather than 
boiling water. The thermoblock heats the 
water so that the espresso extracts at 
92°C (just below boiling point) for optimum 
extraction of oils from the coffee grinds. 
Temperatures above this will burn the 
grinds resulting in a bitter taste.

15 BAR Italian Pump

The thermoblock works in conjunction 
with the pump to deliver the correct water 
temperature at the correct pressure for 
complete extraction of oils, coffee solids 
and aroma. 
The 15 BAR pump is fitted with a pressure 
relief system, to limit the pressure to 15 
bar (for protection from over-pressure). 
After extraction, when the DIAL is 
returned to the vertical READY position, 
any remaining pressure will be released 
(purged) into the Drip Tray.

Pre-Infusion
Small amounts of water are released 
onto the tamped coffee grinds prior to the 
steady flow of water, for a richer flavoured 
espresso.

Italian Crema System

Dual Wall Filter Baskets create additional 
back pressure creating a subtle aeration 
for a great espresso extraction and steady 
pour. They ensure a rich velvety espresso 
with a signature layer of golden crema. 

Dual Wall Filter Baskets are designed 
for use with pre-ground grinds, however 
they can also be used with freshly ground 
grinds.

Auto Shot Volumetric Control

Auto Shot is the easiest way to create a 
great espresso. Just select ONE or TWO 
CUP on the DIAL, and it pours just the 
right amount, then automatically stops.

Café 58mm Group Head & Handle

The Group Head and the Group Handle 
are commercial sized, 58mm, just like your 
local café. 

The larger 58mm Group Handle holds 
more coffee grinds, resulting in a true café 
tasting coffee. The wider size ensures the 
grinds are more evenly spread and easier 
to fill, for improved flavour extraction.
The larger 58mm Filter Baskets allow 
a more consistent grind compaction, 
resulting in a better tasting coffee, and an 
easier to empty spent coffee cake.
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Step 1. Remove Packaging
Ensure all packaging has been removed.
Important: Remove the red Plug found at 
the base of the Water Reservoir.
Step 2. Position Machine
Ensure the espresso machine is always 
positioned onto a dry, stable, flat horizontal 
bench top.
Step 3. Wash Parts
Do not immerse the appliance, power cord 
and plug in water or any other liquid. Wash 
the 8 parts listed below in warm water with 
a mild detergent.

- Stainless Steel Milk Jug
- Stainless Steel Drip Tray Grill
- Stainless Steel One Cup Filter Basket
- Stainless Steel Two Cup Filter Basket

Important: Below 4 parts are NOT 
Dishwasher Safe:
- Group Handle
- Drip Tray
- Tamper
- Water Reservoir

Rinse and dry each part thoroughly then 
place on the machine.

Step 4. Prime the Machine
Important: Priming must be completed 
prior to first use.

• Fill Water Reservoir
- Push back the Lid to open.
- Fill with room temperature water. 
or
- Remove the reservoir by opening the Lid, 
& lifting upwards using the Handle inside.
-  Fill with room temperature water from the 

tap.
-  Replace the Water Reservoir firmly into 

position & close the Lid.

Note: Make sure that the Water Reservoir 
is clean and free of any debris, as any fine 
particles can block the water flow.

• Power
Ensure that:
- DIAL is in the vertical READY position.
- Insert the Power Plug into a 230-240V 
AC power outlet & turn the power on.
- Press the  BUTTON to start the 
machine. 
The  LIGHT will illuminate & pulse to 
indicate it is warming up.
When both the  & READY LIGHTS are 
fully illuminated, the machine is ready.

• Insert Group Handle
-  Place the Two Cup Filter Basket in the 

Group Handle. 
-  Insert the Group Handle into the Group 

Head. 
To ensure that the Group Handle is in the 
correct position, align the Group Handle 
with the 'INSERT' position located on the 
left of the Group Head. 
Insert the Group Handle flat against the 
Group Head, then turn the Group Handle 
right all the way to the centre position.

• Prime the Machine
-  Turn the DIAL to the TWO CUP setting & 

allow the water to run through. 

READY LIGHT flashes when DIAL needs 
to be returned to the vertical position.

- Do this once more. 

Now the machine should be thoroughly 
primed and ready to use. 
If water does not run through the Group 
Head, contact Breville Customer Care. 
Details are on the back page.

BEFORE FIRST USE OF THE MINI BARISTA ESPRESSO MACHINE

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA
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1
Min

MAX
2 L

MIN

1 L

READY

STEAM

HOT
WATER

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

ONE CUP TWO CUP

RETURN

RETURN

BARISTA

Turn DIAL to 
HOT WATER.

Half fill cup with 
hot water.

Turn DIAL to 
ONE CUP 
position.

Check for water 
in reservoir.

Warm cup & 
Tamper on top 
Warming Plate.

Turn on. 

Place cup on 
benchtop & position 
Steam Wand.

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

  LIGHT pulses 
= Heating up. 

Return DIAL 
to vertical 
position.

READY LIGHT 
flashes = return 
DIAL.

Hold Group Handle 
under Group Head 
while water flows.

ON/OFF & READY LIGHTS are 
both fully illuminated = Ready.

1. Start Up 

2. Warm Cup

3. Select Filter Baskets 4. Warm Group Head, Handle & Filter Basket

COFFEE MAKING GUIDE FOR THE MINI BARISTA ESPRESSO MACHINE

ONE
CUP

ONE CUP TWO CUP

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

CENTRE
THERMOBLOCK

58MM CAFÉ GROUP HEAD

ALIGN & INSERT

INSERT INSERT INSERT

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

HOT
WATER

STEAM

TWO
CUP

STEAM

HOT
WATER

RETURN

TURN

HOT
WATER

STEAM

OR

Group Handle 
should be in the 
centre position.

COFFEE MAKING GUIDE FOR THE MINI BARISTA ESPRESSO MACHINE

Keep Group 
Handle flat, insert 
into Group Head.

Empty hot 
water from 
cup.

Turn Group 
Handle.

Turn DIAL to either:
- One Cup - 30mL pour.
- Two Cup - 60mL pour.

Evenly tamp (press) grinds to
level indicated.

Wipe Filter 
Basket with a 
dry cloth.

Wipe edges 
to clear any 
excess grinds.

READY LIGHT 
flashes = Pour 
finished. Return 
DIAL.

Leave Group 
Handle in Group 
Head, until after 
milk texturing.

Position cup on
Drip Tray, under 
Group Handle.

Extraction 
begins & will 
automatically stop.

5. Dry Basket 6. Fill & Tamp

8. Position Cup7. Insert Group Handle into Group Head

9. Extraction

Fill the Filter 
Basket with 
grinds.
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12 
O’CLOCK

3 
O’CLOCK

MAX

RETURN
60-65°C

PAUSE

Steam Wand 
position: 
- Arm at 12 o'clock.
- Tip at 3 o'clock.

10. Prep Milk Jug 11. Before Texturing Milk

12. Start Texturing Milk

13. Milk Texturing

Texturing makes 
a smooth hissing 
noise.

Check milk is 
moving in a 
whirlpool action.

Insert Steam 
Wand Tip just 
below the surface 
of the milk.

Some water 
may come 
out of Steam 
Wand.

STEAM LIGHT is 
ON = Steam Ready. 
Pause steam by 
returning DIAL.

Fill Jug with cold 
milk to just below 
the bottom of the 
spout.

Turn DIAL to 
STEAM. STEAM 
LIGHT flashes = 
Warming up.

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

Turn DIAL back to 
STEAM position to 
start texturing milk.

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

Return DIAL to 
vertical position.

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

When desired micro-
foam achieved, 
immerse Steam 
Wand half way.

Remove Jug 
from Steam 
Wand.

COFFEE MAKING GUIDE FOR THE MINI BARISTA ESPRESSO MACHINE

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

REMOVE

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEADINSERT INSERT

PLEASE EMPTY TRAY

REMOVE
TURN

RETURN

BANG

COFFEE MAKING GUIDE FOR THE MINI BARISTA ESPRESSO MACHINE

14. Purge and Clean Steam Wand

15. Milk Finishing Touches 16. Thermoblock Auto Purge 

17. Cleaning Up

Pour milk in 
one steady 
stream.

When cooling to espresso temp, 
STEAM LIGHT flashes & water 
purges into Drip Tray. Keep Drip 
Tray in place.

Tap Jug to 
release larger 
air bubbles.

Swirl Jug to blend 
milk & create a 
silky texture.

Return DIAL 
to the vertical 
position.

Wipe Steam 
Wand & Tip with 
a damp cloth.

Turn DIAL to 
HOT WATER 
for 1-2 secs.

Milky water will 
come out of 
Steam Wand.

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

Remove spent 
cake from 
Group Handle.

Check if the 
Drip Tray needs 
emptying. 

Turn Group Handle & remove 
from Group Head.

Wash parts with 
warm water.
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The Mini Barista Espresso Machine 
features Auto Shot Volumetric Control.
It pours just the right amount of espresso 
then automatically stops.

One Cup- Pours 1 Shot Espresso- 30mL
Two Cup- Pours 2 Shots Espresso- 60mL

You can adjust the pour volume to suit how 
you like your coffee.

Preparing for Shot Programming

• Check Water Reservoir
Ensure there is enough water in the Water 
Reservoir.

• Power
Ensure that: 
-  Operating DIAL is in the vertical READY 

position. 
-  The Power Plug is inserted into the outlet 

and turned on.
-  The machine is ON and in the Ready 

state.

Important: If a Shot Volume Program isn’t 
started within 1 minute of entering Shot 
Programming, the machine will exit back to 
the Ready state.

One Cup - Shot Volume Program
-  Press & hold the  BUTTON for 

4 seconds or until a flashing light 
combination between the ON/OFF & 
READY LIGHTS begins.

-  Insert a One Cup Filter Basket into the 
Group Handle & fill with coffee grinds 
then tamp. Place in the Group Head.

- Turn the DIAL to the ONE CUP position.
The  & READY LIGHTS will continue to 
flash once every few seconds.

Espresso will start to pour.
-  When you reach your desired 1 Shot 

Volume, return the DIAL to the vertical 
READY position.

The espresso pour will stop.
The new 1 Shot Volume has been 
programmed. The Programming Mode has 
finished and returned to the Ready state.

SHOT VOLUME PROGRAMMING

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

SHOT VOLUME PROGRAMMING

Two Cup - Shot Volume Program
- Press & hold the  BUTTON for 
4 seconds or until a flashing light 
combination between the  & READY 
LIGHTS begins.

- Insert a Two Cup Filter Basket into the 
Group Handle & fill with coffee grinds then 
tamp. Place in the Group Head.

- Turn the DIAL to the TWO CUP position.
The  & READY LIGHTS will continue to 
flash once every few seconds.

Espresso will start to pour.

- When you reach your desired 2 Shot 
Volume, return the DIAL to the vertical 
READY position.

The espresso pour will stop.

The new 2 Shot Volume has been 
programmed. The Programming Mode has 
finished and returned to the Ready state.

Restore Default One & Two Cup - Shot 
Volumes
- Press & hold the  BUTTON for 
4 seconds or until a flashing light 
combination between the  & READY 
LIGHTS begins.

-Turn the DIAL to the  position.

All LIGHTS will flash together 3 times.
The Default Volumes has been restored.
The Programming Mode has finished.

- Return the DIAL to the vertical Ready 
position.

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA

READY
LIGHT

HOLD
4 SEC

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

READY

1L
1L

ONE CUP

TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA
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The espresso making process involves 
extracting oils out of coffee grinds. 
Deposits of grinds and oils build up over 
time affecting the taste of the coffee and 
operation of the espresso machine.
Purging water through the Group Head 
and Steam Wand, before and after making 
each coffee, is the easiest way to keep your 
machine clean. (See Operating Guide)
Important: Do not immerse the appliance 
or power cord or plug in water or any other 
liquid.
Important: Below parts are NOT 
Dishwasher Safe:
- Group Handle
- Drip Tray
- Tamper
- Water Reservoir

CAUTION: To prevent damage to the 
appliance do not use alkaline cleaning 
agents when cleaning the exterior. Use a 
soft cloth and a mild detergent.
Cleaning Tablets
Espresso Machine Cleaning Tablets can 
be purchased online.
Cleaning Drip Tray
Empty the Drip Tray when required, if the 
red Water Level Indicator appears through 
the Grill, empty the Drip Tray immediately. 
• Weekly
Clean the Drip Tray and Grill with warm 
water and a little non-abrasive washing up 
liquid, rinse and dry.

Note: Over time it is normal for the inside 
of the Drip Tray to be stained by the oils in 
the coffee grinds.
Cleaning Warming Plate & Exterior
Wipe over the machine with a damp cloth 
and wipe dry. Do not use alkaline cleaning 
agents, abrasives or metal scourers, as 
these will scratch the exterior surface.

Cleaning Group Handle & Filter Basket
• Every Time
Wash after each use by rinsing them with 
warm water under the tap. 
• Regular Intervals
In warm soapy water using a mild detergent.
Cleaning Group Head
• Every Time
Run water through before making an 
espresso. (See Operating Guide)
• Weekly
- Purge water through by turning the DIAL 
to the  setting. 
- Return DIAL when it has finished running.
- Wipe around the inside rim with a damp 
cloth & brush.

Cleaning Filter Baskets

• 2-3 Months
- Soak the Filter Basket overnight in the 
Milk Jug with warm water & add one 
Cleaning Tablet.

- In the morning rinse the Jug & Filter 
Basket under running water ensuring all 
traces of the cleaning tablet has been 
removed.
- Place Filter Basket into Group Handle 
(without coffee) & insert into Group Head.
-Turn the DIAL to the ONE CUP setting. 
Water will pour through.
- Return DIAL to the vertical position.
• Unblocking Filter Baskets
If the Dual Wall Filter Basket becomes 
clogged with coffee grinds:
- Insert the 'Filter' Cleaning Pin in the 
exit hole. (Cleaning Pin located in the 
'Accessories' storage area under the Drip 
Tray).

ESPRESSO

MACHINE

CLEANING

TABLETS

PLEASE EMPTY TRAY

REMOVE

STEAM

FILTER

UNSCREW

INSERT

INSERT

DUAL WALL

ESPRESSO

MACHINE

CLEANING

TABLETS

THERMOBLOCK

58MM CAFÉ GROUP HEAD

INS
ERT

CARE & CLEANING

ESPRESSO

MACHINE

CLEANING

TABLETS

PLEASE EMPTY TRAY

REMOVE

STEAM

FILTER

UNSCREW

INSERT

INSERT

DUAL WALL

ESPRESSO

MACHINE

CLEANING

TABLETS

THERMOBLOCK

58MM CAFÉ GROUP HEAD

INS
ERT

- Place Filter Basket into Group Handle 
(without coffee) & insert into Group Head.
- Turn the DIAL to the ONE CUP setting. 
Water will pour through.
- Return DIAL when finished.
- Repeat if needed.
Cleaning Steam Wand
• Every time
- After texturing milk purge the Steam 
Wand by turning the DIAL to HOT WATER 
for just 1-2 secs.
- Wipe the Steam Wand with a damp cloth.
(See Operating Guide)
• 2-3 Months
- Soak the Steam Wand overnight in 
the Milk Jug with warm water & add one 
Cleaning Tablet.

- In the morning remove the Jug & rinse 
ensuring that all traces of the solution have 
been removed.
- Wipe Steam Wand & Tip with a damp 
cloth ensuring that all traces of the 
cleaning tablet have been removed.
- Run Hot Water through the Steam Wand 
for 40 secs.

• Unblocking Steam Wand
- Insert the 'Steam' Cleaning Pin up the 
Steam Wand Tip hole. (Cleaning Pin 
located in the 'Accessories' storage area 
under the Drip Tray).
- Run Hot Water through the Steam Wand.

• Steam Wand Remains Blocked:
- Unscrew the Steam Wand Tip & soak 
overnight in the Milk Jug with warm water 
& add one Cleaning Tablet.

- In the morning rinse the Jug & Steam 
Wand Tip under running water ensuring 
all traces of the  cleaning tablet have been 
removed.
- Use the Cleaning Pin to clean the Steam 
Tip.
- Screw the Steam Wand Tip back into the 
Steam Wand Arm.
- Run Hot Water through the Steam Wand 
for 40 secs.
Group Head Rubber Seal
A rubber seal is located in the Group 
Head and creates a seal against the Filter 
Basket when making an espresso.

Important: When your espresso machine 
is not being used, we recommend that you 
do not leave the Group Handle inserted 
into the Group Head, as this will reduce 
the life of the seal.
Over time this seal loses its elasticity and 
may require replacement. The seal may 
need replacing when watery espresso 
leaks from around the Group Head, or if 
the Group Handle feels loose when fully 
rotated to the centre position.
Note: Contact Breville should you think 
that the Group Head seal needs replacing. 
Do not attempt to change the seal without 
first consulting Breville.
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem Possible Cause What To Do

Group Handle 
comes off 
during espresso 
pour.

Espresso 
squirts out of 
the Group Head 
during pour

Espresso 
trickles down 
the side of the 
Group Handle

Group Handle is not 
attached correctly, or 
has not been tightened 
sufficiently.

Ensure all three tabs of the Group 
Handle are fully inserted into the Group 
Head, & rotated to the centre position. 
See Operating Guide Section.

Coffee grind is too fine. Change to a coarser grind.
Coffee grinds tamped too 
hard.

Tamp the grinds more lightly.

Top edge of filter is not 
free of coffee grinds.

Clean around the top edge of the filter 
and wipe the Group Head clean.

The Group Head is dirty. Wipe with a damp cloth. Clean the seal 
including the bayonet corner areas with 
a brush to remove grinds.

Group Head rubber seal is 
damaged or worn.

Contact Breville Customer Care.
Details are on the back page.

No coffee pours No water in the Water 
Reservoir.

Fill reservoir with water. Run water 
through the machine without a Filter 
Basket to ensure it is fully primed.

The Dual Wall Filter 
Baskets may be blocked.

Use the Cleaning Pin to unblock the 
Filter Basket.

The coffee grounds are too 
fine or tamped down too 
hard.

Empty the Filter Basket and rinse under 
water to clean. Wipe the group head 
with a cloth.
Refill the filter with grinds and tamp.

Coffee 
pours out in 
drips (Over 
Extracted)

Grinds are too fine. Change to a coarser grind.
Coffee tamped too hard. Tamp the grinds more lightly.

Espresso does 
not have any 
Crema (Under 
Extracted)

Beans are old or 
pre-ground grinds are dry.

Use fresh beans and grinds. 
Be sure to store pre-ground grinds in an 
airtight container.

Grinds not compacted 
enough. 

Tamp more firmly.

Grinds too coarse. Use a finer grind coffee.
Uneven cup 
filling

Uneven tamping or 
obstruction in the pouring 
spouts.

Ensure coffee is tamped evenly and 
check there is nothing obstructing the 
pouring spouts.

Spent Coffee 
Cake is wet

Dual Wall Filter Baskets 
can keep the Coffee Cake 
wet.

Keep Group Handle in Group Head until 
milk texturing is finished. This will give 
more time for the water to dissipate.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem Possible Cause What To Do

Espresso 
tastes burnt

Type of coffee being used. Try different brands of coffee.
Using steam function just 
before pouring an espresso 
shot.

Allow time for the thermoblock to purge 
steam and cool down before pouring a 
shot of espresso. 
The  LIGHT should have finished 
flashing & the READY LIGHT should 
be fully illuminated.

Coffee is too 
cold

Milk may not be heated 
enough.

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

No steam from 
the Steam 
Wand

Steam Wand Tip is blocked. See Care & Cleaning.

No water in the Water 
Reservoir.

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

Not enough 
froth when 
texturing

Milk may not be fresh. Ensure the milk being used is fresh.
Milk temperature is too 
warm.

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

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

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

The milk is making bubbles 
rather than micro-foam.

Ensure the Steam Wand Tip is 
positioned correctly. It should be just 
below the surface of the milk.
Tap the Jug on the benchtop when 
finished to release larger trapped air 
bubbles.

Milk is not taking in enough 
air.

Keep the Steam Wand Tip just under 
the surface of the milk. This will help 
to introduce air to the milk to create 
micro-foam.

Pump makes 
an unusually 
noise

No water in reservoir. Fill the Water Reservoir.

Water Reservoir not 
correctly positioned.

Place the Water Reservoir firmly into 
the back of the unit.

Red Plug from the packaging 
may still be inserted.

Remove the red Plug found at the 
base of the Water Reservoir.

If this guide does not solve your query, contact Breville Customer Care.
Details are on the back page.
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Contact Breville Customer care on: 
0800 028 7154  

One Cup
VCF130

Single Wall

Cleaning & Descaling

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

VCF132

Two Cups
VCF131

Dual Wall

DUAL WALL DUAL WALL

One Cup
VCF128

Two Cups
VCF129

58mm Filter Baskets

Mini BARISTA

ESPRESSO MACHINE ACCESSORIES AVAILABLE FOR PURCHASE

Contact Breville Customer care on: 
0800 028 7154  

One Cup
VCF130

Single Wall

Cleaning & Descaling

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

VCF132

Two Cups
VCF131

Dual Wall

DUAL WALL DUAL WALL

One Cup
VCF128

Two Cups
VCF129

58mm Filter Baskets

Mini BARISTA

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 is unsuitable, it should be 
dismantled and removed from the supply 
cord and an appropriate plug fitted as 
detailed. If you remove the plug it must not 
be connected to a 13 amp socket and the 
plug must be disposed of immediately.
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)

13A Fuse

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
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AFTER SALES SERVICE
These appliances are built to the very 
highest of standards. There are no user 
serviceable parts. Follow these steps if the 
unit fails to operate:
• Check the instructions have been 

followed correctly.
• Check that the fuse has not blown.
• Check that the mains supply is 

functional.
If the appliance will still not operate, return 
the appliance to the place it was purchased 
for a replacement. To return the appliance 
to the Customer Service Department, 
follow the steps below:
1. Pack it carefully (preferably in the 

original carton). Ensure the unit is 
clean.

2. Enclose your name and address and 
quote the model number (located on 
the rating label) on all correspondence.

3. Give the reason why you are returning it.
4. If within the guarantee period, state 

when and where it was purchased 
and include proof of purchase (e.g. till 
receipt).

5. Send it to our Customer Service 
Department at the address below:

Customer Service Department
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited

Middleton Road, Royton, Oldham
OL2 5LN, UK

Telephone: 0161 621 6900 Fax: 0161 626 0391
e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com

GUARANTEE
Please keep your receipt as this will 
be required for any claims under this 
guarantee.
This appliance is guaranteed for 2 years 
after your purchase as described in this 
document.
During this guaranteed period, if in the 
unlikely event the appliance no longer 
functions due to a design or manufacturing 
fault, please take it back to the place of 
purchase, with your till receipt and a copy 
of this guarantee.
The rights and benefits under this 
guarantee are additional to your statutory 
rights, which are not affected by this 
guarantee. Only Jarden Consumer 
Solutions (Europe) Limited (“JCS 
(Europe)”) has the right to change these 
terms.
JCS (Europe) undertakes within the 
guarantee period to repair or replace the 
appliance, or any part of appliance found 
to be not working properly free of charge 
provided that:
• you promptly notify the place of 

purchase or JCS (Europe) of the 
problem; and

• the appliance has not been altered 
in any way or subjected to damage, 
misuse, abuse, repair or alteration by a 
person other than a person authorised 
by JCS (Europe).

Faults that occur through, improper use, 
damage, abuse, use with incorrect voltage, 
acts of nature, events beyond the control 
of JCS (Europe), repair or alteration by 
a person other than a person authorised 
by JCS (Europe) or failure to follow 
instructions for use are not covered by this 
guarantee. Additionally, normal wear and 
tear, including, but not limited to, minor 
disColouration and scratches are not 
covered by this guarantee.
The rights under this guarantee shall only 
apply to the original purchaser and shall 
not extend to commercial or communal 
use.
If your appliance includes a country-
specific guarantee or warranty insert 
please refer to the terms and conditions of 
such guarantee or warranty in place of this 
guarantee or contact your local authorized 
dealer for more information.
Waste electrical products should not be 
disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. E-mail us at 
enquiriesEurope@jardencs.com for further 
recycling and WEEE information.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK   
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GARANTIE
Bewaar uw reçu omdat u dit nodig hebt 
wanneer u een garantieclaim wilt indienen.
Het product wordt tot 2 jaar na de 
aanschafdatum gegarandeerd, zoals 
beschreven in dit document. 
In het onwaarschijnlijke geval dat het 
apparaat tijdens de garantieperiode defect 
raakt door een ontwerp- of fabricagefout, 
brengt u het samen met uw reçu en een 
kopie van deze garantie terug naar de 
plaats van aanschaf.
Uw rechten en voordelen onder deze 
garantie staan los van uw wettelijke 
rechten, waarop deze garantie geen 
invloed heeft. Alleen JCS (Europe) 
Products (Europa) Ltd. (“JCS (Europe)”)  is 
gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.
JCS (Europe) verplicht zich ertoe binnen 
de garantieperiode het apparaat of ieder 
onderdeel van het apparaat dat niet juist 
werkt, gratis te repareren of vervangen op 
voorwaarde dat:
• u het probleem onmiddellijk meldt bij de 

plaats van aankoop of bij JCS (Europe), 
en dat

• het apparaat niet gewijzigd, 
beschadigd, onjuist gebruikt, misbruikt 
of gerepareerd is door een persoon 
die daartoe niet door JCS (Europe) is 
gemachtigd.

Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, 
beschadiging, misbruik, gebruik met een 
onjuiste netspanning, natuurrampen, 
gebeurtenissen waarop JCS (Europe) geen 
invloed heeft, reparatie of wijziging door 
een persoon die daartoe niet door JCS 
(Europe) is gemachtigd of het niet naleven 
van de handleiding, worden niet door deze 
garantie gedekt. Verder wordt gewone 
slijtage, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot geringe verkleuring en krassen, niet 
door deze garantie gedekt.

De rechten onder deze garantie gelden 
alleen voor de oorspronkelijke aankoper en 
zijn niet van toepassing op commercieel of 
gemeenschappelijk gebruik.
Als u bij uw apparaat een landspecifieke 
garantie hebt ontvangen, raadpleegt u de 
bepalingen van die landspecifieke garantie 
in plaats van deze garantie of neemt u 
voor meer informatie contact op met uw 
plaatselijke gemachtigde dealer.
Afgedankte elektrische producten mogen 
niet bij het huishoudelijk afval worden 
gegooid. Maak indien mogelijk gebruik van 
recyclemogelijkheden. E-mail ons op  
enquiriesEurope@jardencs.com voor meer 
recycling- en AEEA-informatie.
Jarden Consumer Solutions (Europe) 
Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ 
United Kingdom 

• Doppa inte apparaten, 
elsladden eller kontakten 
i vatten eller någon annan 
vätska. Tvätta följande åtta 
delar i varmt vatten och 
ett milt rengöringsmedel: 
mjölkkanna, droppskålens 
galler, filterkorgar för en och 
två koppar, grupphandtag, 
droppskål, packare och 
vattenbehållare. Skölj och 
torka varje del noggrant 
innan du byter ut den. Torka 
ångröret med en fuktig 
trasa. Du hittar fullständig 
information i avsnittet 
Skötsel och rengöring.

• Den här apparaten är 
avsedd att användas i 
hushåll och liknande 
miljöer, t.ex. personalkök i 
butiker, kontor och andra 
arbetsplatser, bondgårdar, 
av kunder på hotell, motell 
och andra hyrlokaler 
i bostadsmiljö samt 
hyrlokaler för övernattning 
med frukost.

• Denna apparat kan 
användas av barn från 8 års 
ålder och av personer med 
nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental kapacitet eller 
brist på erfarenhet om 
de har fått handledning 
eller anvisningar om hur 
apparaten används på ett 
säkert sätt och förstår de 
risker som är involverade. 
Rengöring och underhåll 
får endast utföras av barn 
om de är minst 8 år gamla 
och övervakas av en vuxen. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
FÖR BREVILLE
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
FÖR DIN BREVILLE 
ESPRESSOMASKIN
• Läs noggrant igenom och 

spara alla anvisningar som 
medföljer apparaten.

• Ta inte bort grupphandtaget 
vid utmatning av espresso 
eller vatten eftersom 
enheten står under tryck. 
Du riskerar att skållas eller 
skadas om du tar bort 
grupphandtaget under 
någon av dessa åtgärder.

• Ång- och varmvattenröret 
blir mycket varmt vid 
texturering av mjölk och 
vattenflöde. Detta kan 
orsaka brännskador vid 
kontakt. Undvik därför 
direkt kontakt med röret.

• Dra alltid ut kontakten från 
eluttaget innan du rengör 
espressomaskinen eller om 
det uppstår något fel när du 
förbereder kaffe.

• Du riskerar att skållas eller 
skadas om du placerar 
händerna direkt under ånga, 
varmvatten eller espresso.

• Temperaturen på åtkomliga 
ytor kan vara hög när 
apparaten är i drift. 
Värmeelementets yta är 
varm även efter användning.

• Använd apparaten endast 
för avsedda syften. Skador 
kan uppstå vid felaktig 
användning.

SV
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Förvara apparaten och dess 
sladd utom räckhåll för barn 
under 8 år. Barn får inte leka 
med apparaten.

• Enheten ska alltid stå på en 
plan yta.

• Använd den inte utan vatten 
i behållaren. Fyll behållaren 
med endast rent och kallt 
vatten. Tänk på att behållaren 
maximalt rymmer 2 liter.

• Elsladden får inte 
komma i kontakt med 
espressomaskinens 
heta delar, inklusive 
värmeplattan för koppar och 
ång- och varmvattenröret.

• Använd inte apparaten om 
den har en skadad sladd eller 
kontakt eller har skadats 
på något annat sätt. Om 
nätsladden skadas måste 
den bytas ut av tillverkaren, 
dennes serviceombud eller 
en person med liknande 
kvalifikationer för att undvika 
risker.

• Apparaten är inte avsedd för 
styrning med en extern timer 
eller separat fjärrkontroll.

Breville är mycket 
säkerhetsmedvetet vid 
utformning och tillverkning 
konsumentprodukter, men det 
är även viktigt att produktens 
användaren också är försiktig 
när han/hon använder en 
elektrisk apparat. Nedan 
anges försiktighetsåtgärder 
som är nödvändiga för säker 
användning av en elektrisk 
apparat:

• Stäng alltid av strömmen 
vid eluttaget (om tillämpligt) 
innan du sätter i eller drar 
ut en kontakt. Fatta tag i 
kontakten, inte sladden.

• Stäng av strömmen och dra 
ut kontakten när apparaten 
inte ska används och innan 
den rengörs.

• Använd endast eluttag 
med den spänning (endast 
likström) som anges på 
apparatens märkskylt.

• Lämna aldrig en apparat 
obevakad under användning.

• Använd apparaten endast 
för avsedda syften.

• Placera inte apparaten på 
eller i närheten av en het 
gasflamma, ett elektriskt 
element eller en uppvärmd 
ugn.

• Placera den inte ovanpå 
någon annan apparat.

• Apparatens elsladd får inte 
hänga över kanten på ett 
bord eller bänkskiva eller 
vidröra någon varm yta.

Om du har några funderingar 
kring prestanda och 
användning av din apparat 
kan du besöka Brevilles 
webbplats eller kontakta 
Brevilles kundtjänst med hjälp 
av informationen på baksidan. 
Du måste vara införstådd med 
säkerhetsåtgärderna ovan.
Undvik personskador eller 
skada på apparaten genom 
att endast använda tillbehör 
som rekommenderas av 
tillverkaren.

F.   Förvaringsplats för tillbehör
Du kan förvara filterkorgar för en eller två 
koppar samt rengöringsstiftet i området 
bakom droppskålen.

G.   Löstagbar droppskål med galler
Innehåller en vattennivåindikator som flyter 
genom gallret och indikerar när brickan är 
full och kräver tömning.

H.   Löstagbar vattenbehållare på 2 liter
Tryck tillbaka locket och fyll på 
vatten i rumstempererat eller ta bort 
vattenbehållaren genom att öppna locket 
och lyfta uppåt med hjälp av handtaget 
som sitter inuti.

FUNKTIONER PÅ DIN MINI BARISTA

A.   Plats för värmeplatta med packare
Förvärm koppar och glas för att ytterligare 
bevara de viktigaste egenskaperna i äkta 
espresso: arom och en fyllig, söt smak.

B.   Knapp  och lampa
Lampan  tänds och pulserar för att 
visa att den startar upp. Lampan  lyser 
ihållande när den är klar. 
Maskinen försätts i viloläge efter 20 
minuter, varvid lampan  slocknar.

C.  Grupphuvud – 58 mm kommersiell 
storlek

Den större storleken tillåter mer malning, 
så att du kan bjuda på äkta kafésmak 
hemma.

D.  Grupphandtag – 58 mm kommersiell 
storlek

Den större storleken som används på 
kaféer ger ett jämnare vattenflöde och 
förhöjd extraherad smak.

E.   Ång-och varmvattenrör
Kulledsrörelse med överdrag av silikon så 
att du kan flytta röret till önskat läge utan 
att bränna fingrarna.

58 mm packare Mjölkkanna på 350 ml

Mini BARISTA

Rengöringsstift

Stift för 
ångrör

Stift för korg  
med dubbelfilter
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FUNKTIONER PÅ DIN MINI BARISTA

I.   Ratt för automatisk doseringskontroll

Klarlampa
Lyser ihållande när den är klar.
Blinkar när ratten ska återställas till 
det vertikala läget.

En kopp
Matar en dosering espresso – 30 ml
och stoppar automatiskt.

Två koppar
Matar två doseringar espresso – 60 
ml och stoppar automatiskt.

Mini BARISTA

Två kopparEn kopp 

58 mm filterkorgar med dubbel vägg

Ånglampa
Lyser ihållande när den är klar att 
ånga.
Blinkar vid uppvärmning 
till ångtemperatur och vid 
kylning (tömning av vatten) till 
kaffetemperatur. 

Ånga 
Använd för att förånga och doseringar 
mjölk.

Varmt vatten
Matar 200 ml och stoppar 
automatiskt.
Använd för långt svart kaffe 
och varma drycker som te och 
snabbsoppor samt för att värma dina 
koppar innan du gör espresso.

Snabbuppvärmningssystemet 
Thermoblock

Thermoblock säkerställer snabb uppvärmning 
och exakt vattentemperatur för optimalt 
extraherat kaffe och skummad mjölk.

Thermoblock har en PID-styrenhet som 
kontinuerligt övervakar vattentemperaturen 
för att säkerställa att vattnet alltid levereras 
till kaffekvarnarna i exakt rätt temperatur.  

Espresso görs med varmt vatten, inte 
kokande. Thermoblock värmer upp vattnet 
så att espresso matas ut vid 92 °C (precis 
under kokpunkten), vilket ger bästa möjliga 
extrahering av oljor under malning av kaffe. 
Temperaturer över denna kommer bränner 
malningen och ger kaffet en bitter smak.

Italiensk 15 BAR-pump

Thermoblock används tillsammans 
med pumpen i syfte att skapa rätt 
vattentemperatur vid rätt tryck för fullständig 
extraktion av oljor, kaffe och arom. 
15-BAR pumpen har ett 
tryckavlastningssystem som begränsar 
trycket till 15 bar (för skydd mot övertryck). 
Efter extraktionen (när ratten återgår till 
vertikalt KLAR-läge) frigörs (töms) allt 
kvarvarande tryck i droppskålen.

Första infusionen
Espresso får en rikare arom om små 
mängder vatten släpps ned på det malda 
och pressade kaffet innan vattenflödet ökar.

Italienskt Crema-system

Filterkorgar med dubbel vägg skapar ett 
ytterligare mottryck som resulterar i en subtil 
luftning för en fantastisk espresso-extraktion 
och jämn utmatning. De garanterar en fyllig 
och sammetslen espresso med ett unikt lager 
av gyllene crema. 
Filterkorgar med dubbel vägg är utformade 
för användning med förmalet kaffe, men 
kan även användas med färskmalet kaffe.
Automatisk kontroll av skottvolym

Det enklaste sättet att göra en fantastisk 
espresso är att använda sig av automatisk 
dosering. Välj helt en eller två koppar på 
ratten och vänta på att systemet matar 
ut precis rätt mängd innan det stannar 
automatiskt.
58 mm grupphuvud och -handtag i 
kaféstorlek

Grupphuvudet och grupphandtaget är av 
kommersiell storlek (58 mm), precis som 
på ditt lokala kafé. 
Det större grupphandtaget på 58 mm har 
plats för mer malet kaffe, vilket ger en 
verklig kafésmak. Den bredare storleken 
framhäver smakextraktionen ytterligare 
eftersom malningen blir mer jämnt fördelad 
och lättare att fylla.
De större Filterkorgarna på 58 mm ger en 
mer konsekvent malningsgrad som ger 
ett godare kaffe och enklare tömning av 
kafferester.
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BAR15   
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FUNKTIONER PÅ DIN MINI BARISTA
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15   

DUBBEL
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Steg 1. Ta bort förpackningen
Se till att alla förpackningar tas bort.
Viktigt: Ta bort den röda kontakten som 
sitter på vattenbehållarens basenhet.
Steg 2. Placera maskinen
Se till att espressomaskinen alltid står 
på en torr, stabil, plan och horisontell 
bänkskiva.
Steg 3. Rengör delar
Doppa inte apparaten, elsladden eller 
kontakten i vatten eller någon annan 
vätska. Tvätta de åtta delar som anges 
nedan i varmt vatten med ett milt 
rengöringsmedel.

– Mjölkkanna av rostfritt stål
– Droppskål av rostfritt stål
– Filterkorg av rostfritt stål för en kopp
– Filterkorg av rostfritt stål för två koppar

Viktigt: Följande fyra delar är INTE 
diskmaskinsäkra:
– Grupphandtag
– Droppskål
– Packare
– Vattenbehållare

Skölj och torka varje del noggrant innan du 
placerar den på maskinen.

Steg 4. Förbered maskinen
Viktigt:Du måste förbereda maskinen 
innan du använder den för första gången.

• Fyll på vattenbehållaren
– Tryck tillbaka locket för att öppna.
– Fyll på med vatten i rumstempererat. 
eller
–  Ta bort behållaren genom att öppna 

locket och lyfta uppåt med hjälp av det 
invändiga handtaget.

–  Fyll på vatten i rumstempererat från 
kranen.

–  Sätt tillbaka vattenbehållaren och stäng 
locket.

Obs!Kontrollera att vattenbehållaren är 
ren och fri från skräp så att inte några fina 
partiklar kan blockera vattenflödet.

• Ström
Kontrollera följande:
– Ratten ska stå i vertikalt KLAR-läge.
–  Sätt i strömkontakten i ett 230–240 VAC 

eluttag och slå på strömmen.
–  Tryck på knappen  för att starta 

maskinen. 
Lampan  tänds och pulserar för att visa 
att den startar upp.
Maskinen är klar när lampan  och KLAR-
lampan lyser ihållande.

• För in grupphandtaget
–  Placera filterkorgen för två koppar i 

grupphandtaget. 
–  För in grupphandtaget i grupphuvudet. 
Kontrollera att grupphandtaget ställs i rätt 
läge genom att rikta in det med FÖR IN-
läget till vänster om grupphuvudet. 
För in grupphandtaget så att det ligger 
jämnt mot grupphuvudet och vrid sedan 
grupphandtaget till vänster ända till mittläget.

• Förbered maskinen
–  Vrid ratten till inställningen för två koppar 

och låt vattnet rinna igenom. 

Klar-lampan blinkar när ratten ska 
återställas till det vertikala läget.

– Upprepa detta en gång. 

Maskinen ska nu vara tillräckligt förberedd 
och klar att användas. 
Kontakta Breville kundtjänst om vattnet 
inte rinner genom grupphuvudet. 
Informationen finns på baksidan.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN AV MINI BARISTA-ESPRESSOMASKINEN

KLARLAMPA

HÅLL 
4 SEK

MAX
2L

MIN

MAX
2L

MIN

KLAR

1L
1L

EN KOPP

TVÅ KOPPAR

1 L

1 L

BARISTA

1
Min

MAX
2 L

MIN

1 L

KLAR

STEAM

HOT
WATER

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

EN KOPP TVÅ KOPPAR

VRID 
TILLBAKA

VRID 
TILLBAKA

BARISTA

Vrid ratten till 
läget för varmt 
vatten.

Fyll koppen till 
hälften med 
varmt vatten.

Vrid ratten till 
läget för en 
kopp.

Kontrollera att 
det finns vatten 
i behållaren.

Värm koppen 
och packaren 
på den övre 
värmeplattan.

Slå på den. 

Placera koppen på 
bänkskivan rikta in 
ångröret.

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

 Lampan  
blinkar = värmer 
upp. 

Vrid ratten till 
det vertikala 
läget.

KLAR-lampan 
blinkar = vrid 
tillbaka ratten.

Håll grupphandtaget 
under grupphuvudet 
medan vattnet rinner.

Lampor för PÅ/AV och KLAR 
lyser ihållande = klar.

1. Starta 

2. Varm kopp

3. Välj filterkorgar 4. Värm grupphuvudet, handtaget och filterkorgen

GÖRA KAFFE MED MINI BARISTA-ESPRESSOMASKINEN
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EN KOPP TVÅ KOPPAR

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

MITTEN
THERMOBLOCK

58MM CAFÉ GROUP HEAD

PASSA OCH 
FÖR IN

INSERT INSERT INSERT

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

HOT
WATER

STEAM

STEAM

HOT
WATER

VRID 
TILLBAKA

VRID

HOT
WATER

STEAM

ELLER

Grupp 
handtaget ska 
vara i mittläget.

GÖRA KAFFE MED MINI BARISTA-ESPRESSOMASKINEN

För in 
grupphandtaget 
(jämnt) i 
grupphuvudet.

Töm koppen 
på varmt 
vatten.

Vrid 
grupphandtaget.

Vrid ratten till:
– En kopp – 30 ml.
– Två koppar – 60 ml.

Pressa det malda kaffet till
angiven nivå.

Torka av 
filterkorgen med 
en torr trasa.

Torka av 
kaffesump från 
kanterna.

KLAR-lampan 
blinkar = klart. Vrid 
tillbaka ratten.

Lämna 
grupphandtaget 
i grupphuvudet 
tills mjölken har 
skummats.

Placera koppen på
Droppskålen under 
grupphandtaget.

Extraktionen 
startar och stoppar 
automatiskt.

5. Torr korg 6. Fyll och pressa

8. Placera koppen7. För in grupphandtaget i grupphuvudet

9. Extraktion

Fyll filterkorgen 
med malet 
kaffe.

KL. 12

KL. 3

MAX

VRID TILLBAKA
60-65°C

PAUS

Ångrörets läge: 
– Arm vid läget kl. 12.
– Spets vid läget kl. 3.

10. Förbered mjölkkannan 11. Före texturering av mjölk

12. Starta texturering av mjölk

13. Mjölkskumning 

Textureringen 
avger ett mjukt 
väsande ljud.

Kontrollera att 
mjölken virvlar 
runt.

Sänk ned 
ångrörets spets 
just under 
mjölkens yta.

En liten del 
vatten kan 
sippra ut ur 
ångröret.

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

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

Vrid ratten 
till ångläget. 
Ånglampan blinkar 
= värmer upp.

Tips:
Mjölken 
textureras bäst 
efter att ångan 
har värmts upp 
(ånglampan 
lyser). Du hör 
när pumpen 
startar.

Starta 
mjölkskumningen 
genom att vrida 
ratten till ångläget.

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

Vrid ratten till det 
vertikala läget.

När mjölknivån 
stiger sänker du 
kannan för att hålla 
spetsen under ytan.

Sänk ned ångröret 
halvvägs när du är 
nöjd med skummet.

Ta bort kannan 
från ångröret.

GÖRA KAFFE MED MINI BARISTA-ESPRESSOMASKINEN
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THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

TA BORT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEADINSERT INSERT

PLEASE EMPTY TRAY

TA BORT
VRID

VRID TILLBAKA

SLÅ

GÖRA KAFFE MED MINI BARISTA-ESPRESSOMASKINEN

14. Töm och rengör ångröret

15. Slutföra mjölken 16. Auto-töm Thermoblock 

17. Rengöra

Häll mjölken 
i en stadig 
ström.

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

Slå lätt med 
kannan för att 
frigöra större 
luftbubblor.

Snurra kannan för att 
blanda mjölken och 
skapa en silkeslen 
konsistens.

Vrid ratten till det 
vertikala läget.

Torka ångröret och 
spetsen med en 
fuktig trasa.

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

Mjölk och vatten 
sipprar ut ur 
ångröret.

Tips:
Tillförsäkra 
bästa 
prestanda 
genom att 
alltid tömma 
och rengöra 
ångröret efter 
att du har 
skummat mjölk.

Ta bort 
kaffesumpen från 
grupphandtaget.

Kontrollera om 
droppskålen 
behöver tömmas. 

Vrid grupphandtaget ta bort det 
från grupphuvudet.

Tvätta delarna 
med varmt vatten.

Mini Barista-espressomaskinen möjliggör 
automatisk kontroll av skottvolym.
Den häller precis rätt mängd espresso och 
stoppar automatiskt.

En kopp – ett doseringar espresso – 30 ml
Två koppar – två doseringar espresso – 60 
ml

Anpassa volymen till hur du vill ha ditt kaffe.

Förbereda programmering av 
doseringar 

• Kontrollera vattenbehållaren
Se till att det finns tillräckligt med vatten i 
vattenbehållaren.

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

Viktigt: Maskinen återgår till 
KLAR-läget om du inte startar 
doseringsvolymprogrammet inom en minut 
från att du valt denna funktion.

Doseringsvolymprogram för en kopp
–  Håll knappen  nedtryckt i 4 sekunder 

eller tills en blinkande kombination 
mellan PÅ/AV- och KLAR-lampan startar.

–  För in en filterkorg för en kopp i 
grupphandtaget, fyll på malet kaffe och 
pressa. Placera i grupphuvudet.

– Vrid ratten till läget för en kopp.
Lampan  och KLAR fortsätter att blinka 
en gång varannan sekund.

Espresso börjar matas ut.
–  För tillbaka ratten till vertikalt läge när du 

erhåller volymen för en dosering.

Espresso slutar att matas ut.
Ny volym för ett skott är nu programmerad. 
Läget KLAR intas efter avslutat 
programmeringsläge.

PROGRAMMERA SKOTTVOLYM
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TWO CUP

1 L

1 L

BARISTA
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PROGRAMMERA DOSERINGSVOLYM

Doseringsvolymprogram för två koppar
–  Håll knappen  nedtryckt i 4 sekunder 

eller tills en blinkande kombination 
mellan  och KLAR-lampan startar.

–  För in en filterkorg för två koppar i 
grupphandtaget, fyll på malet kaffe och 
pressa. Placera i grupphuvudet.

–  Vrid ratten till läget för två koppar.
Lampan  och KLAR fortsätter att blinka 
en gång varannan sekund.

Espresso börjar matas ut.

–  För tillbaka ratten till vertikalt läge när du 
erhåller volymen för två doseringar.

Espresso slutar att matas ut.

Ny volym för två doseringar är nu 
programmerad. Läget KLAR intas efter 
avslutat programmeringsläge.

Återställ standardvolymer (dosering) 
för en och två koppar
–  Håll knappen  nedtryckt i 4 sekunder 

eller tills en blinkande kombination 
mellan  och KLAR-lampan startar.

– Vrid ratten till läge .

Alla lampor kommer att blinkar tre gånger.
Standardvolymerna har återställts.
Programmeringsläget är avslutat.

– Vrid ratten till vertikalt KLAR-läge.
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Espressoprocessen handlar om 
att extrahera oljor från malet kaffe. 
Avlagringar av kaffe och oljor byggs upp 
med tiden, vilket påverkar kaffets smak 
och espressomaskinens funktion.
Det enklaste sättet att hålla maskinen 
ren är att tömma ut vattnet genom 
grupphuvudet och ångröret före 
och efter varje kaffeservering. (Se 
bruksanvisningen)
Viktigt: Doppa aldrig basenheten, 
elsladden eller kontakten i vatten eller 
någon annan vätska.
Viktigt: Följande delar är INTE 
diskmaskinsäkra:
– Grupphandtag
– Droppskål
– Packare
– Vattenbehållare

VAR FÖRSIKTIG:Förhindra skador 
på apparaten genom att inte använda 
alkaliska rengöringsmedel när du rengör 
utsidan. Använd en mjuk trasa och ett milt 
rengöringsmedel.
Rengöringstabletter
Rengöringstabletter för espressomaskinen 
kan köpas online.
Rengöra droppskål
Töm droppskålen vid behov eller 
omedelbart om den röda indikatorn för 
vattennivå visas genom gallret. 
• Veckovis
Rengör droppskålen och gallret med varmt 
vatten och några droppar milt diskmedel 
innan du sköljer och torkar.

Obs!Det är normalt att insidan av 
droppskålen med tiden får fläckar av 
oljorna i det malda kaffet. 
Rengöra värmeplatta och utsida
Rengör maskinen med en fuktig trasa och 
torka den sedan. Använd inte alkaliska 
rengöringsmedel, grova svampar eller 
stålull eftersom de repar utsidan.
Rengöra grupphandtag och filterkorg
• Varje gång
Tvätta efter varje användning genom att 

skölja dem med varmt vatten under kranen. 
• Regelbundna intervall
I varmt tvålvatten med ett milt 
rengöringsmedel.
Rengöra grupphuvud
• Varje gång
Låt vatten gå igenom systemet innan du 
gör en espresso. (Se bruksanvisningen)
• Veckovis
–  Vrid ratten till läget  för att köra 

igenom vatten. 
– Vrid tillbaka ratten när du är klar.
–  Torka runt insidan av kanten med en 

fuktig trasa och borste.

Rengöra filterkorgar

• 2–3 månader
–  Låt filterkorgen ligga i mjölkkannan över 

natten tillsammans med varmt vatten och 
en rengöringstablett.

–  På morgonen ska du skölja kannan och 
filterkorgen under rinnande vatten och 
se till att alla spår av rengöringstabletten 
avlägsnas.

–  Placera filterkorgen i grupphandtaget 
(utan kaffe) och för in den i 
grupphuvudet.

–  Vrid ratten till läget för en kopp. 
Vatten rinner i detta läge igenom.
– Vrid ratten till det vertikala läget.
• Rensa igensatta filterkorgar
Om filterkorgen med dubbel vägg blir 
igensatt:
–  Sätt i rengöringsstiftet Filter i 

utgångshålet. (Rengöringsstift finns i 
förvaringsutrymmet för tillbehör under 
droppbrickan).
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–  Placera filterkorgen i grupphandtaget 
(utan kaffe) och för in den i 
grupphuvudet.

–  Vrid ratten till läget för en kopp. Vatten 
rinner i detta läge igenom.

– Vrid tillbaka ratten när du är klar.
– Upprepa vid behov.
Rengöra ångrör
• Varje gång
–  När du har skummat mjölken ska du 

rensa ångröret genom att vrida ratten till 
hett vatten och hålla den i 1–2 sekunder.

–  Torka ångröret med en fuktig trasa.
(Se bruksanvisningen)
• 2–3 månader
–  Låt ångröret ligga i mjölkkannan över 

natten tillsammans med varmt vatten och 
en rengöringstablett.

–  Nästa morgon ska du ta bort kannan 
och skölja och se till att alla spår av 
lösningen har tagits bort.

–  Torka ångröret och spetsen med 
en fuktig trasa tills att alla spår av 
rengöringstabletten är borta.

–  Kör hett vatten genom ångröret i 40 
sekunder.

• Rensa ett igensatt ångrör
–  Sätt i rengöringsstiftet Ånga i ångrörets 

spetshål. (Rengöringsstift finns i 
förvaringsutrymmet för tillbehör under 
droppbrickan).

– Kör hett vatten genom ångröret.

• Ångröret förblir igensatt:
–  Skruva loss ångrörets spets och lås den 

ligga över natten tillsammans med varmt 
vatten och en rengöringstablett.

–  På morgonen ska du skölja kannan 
och ångrörets spets under rinnande 
vatten och se till att alla spår av 
rengöringstabletten avlägsnas.

–  Rengör ångspetsen med 
rengöringsstiftet.

–  Skruva tillbaka ångrörets spets i 
ångrörets arm.

–  Kör hett vatten genom ångröret i 40 
sekunder.

Gummitätning för grupphuvud
Det finns en gummitätning i grupphuvudet 
som bildar en tätning mot filterkorgen varje 
gång du gör en espresso.

Viktigt:När du inte använder din 
espressomaskin rekommenderar vi 
att du inte lämnar grupphandtaget i 
grupphuvudet, eftersom det minskar 
tätningens livslängd.
Med tiden förlorar denna tätning sin 
elasticitet och kan behöva bytas ut. 
Tätningen kan behöva bytas ut när vattnig 
espresso läcker från runt grupphuvudet 
eller om grupphandtaget känns löst när det 
är helt roterat till mittläget.
Obs! Kontakta Breville om du tror att 
grupphuvudets tätning behöver bytas ut. 
Försök inte att ändra tätningen utan att 
först konsultera Breville.
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FELSÖKNINGSGUIDE

Problem Trolig orsak Åtgärd

Grupphandtaget 
lossnar under 
matning av 
espresso.

Espresso 
sprutar ut ur 
grupphuvudet 
istället för att 
matas

Espresso rinner 
nedför sidan av 
grupphandtaget

Grupphandtaget är inte 
korrekt fastsatt eller har 
inte dragits åt tillräckligt.

Se till att alla tre flikarna i 
grupphandtaget är helt isatta i 
grupphuvudet och roterade till 
mittläget. Se bruksanvisningen.

Kaffet är för finmalet. Byt till grövre malning.
Kaffet pressas för hårt. Var mer försiktig när du pressar kaffet.
Filtrets övre kant är inte 
fritt från kafferester.

Rengör filtrets övre kant och torka rent 
grupphuvudet.

Grupphuvudet är smutsigt. Torka med en fuktig trasa. Rengör 
tätningen och hörndelarna med en 
borste som avlägsnar kafferesterna.

Gummitätningen för 
grupphuvudet är skadat 
eller slitet.

Kontakta Brevilles kundtjänst.
Informationen finns på baksidan.

Kaffe matas inte 
ut

Det finns inget vatten i 
vattenbehållaren.

Fyll behållaren med vatten. Kör vatten 
genom maskinen utan filterkorg för att 
säkerställa att allt fungerar.

Grupphuvudet kan vara 
blockerat.

Se avsnittet om avkalkning på.

Filterkorgarna med dubbel 
vägg kan vara blockerade.

Rensa filterkorgen med hjälp av 
rengöringsstiftet.

Det malda kaffet är för fint 
eller för hårt pressat.

Töm filterkorgen och skölj under 
vatten för att rengöra. Torka av 
grupphuvudet med en trasa.
Fyll på kaffe i filtret och pressa.

Kaffet rinner 
ut i droppar 
(överextraherat)

Det malda kaffet är för fint. Byt till grövre malning.
Kaffet är för hårt packat. Var mer försiktig när du pressar kaffet.
Beläggning har bildats i 
maskinen.

Se avsnittet om avkalkning på.

Espresso har 
ingen Crema 
(underextraherat)

Bönor är för gamla eller 
det malda kaffet är för torrt.

Använd färska bönor och malt kaffe. 
Var noga med att förvara malt kaffe i 
en lufttät behållare.

Det malda kaffet är inte 
tillräckligt kompakt. 

Pressa mer kraftigt.

Det malda kaffet är för grovt. Använd ett mer finmalet kaffe.
Ojämn 
koppfyllning

Ojämn pressning eller 
igensättning i rören.

Se till att kaffet är jämnt pressat och 
att rören inte är igensatta.

Kaffesumpen är 
våt

Kaffesumpen kan vara våt 
i filterkorgar med dubbel 
vägg.

Håll grupphandtaget i grupphuvudet 
tills mjölktexturen är klar. Detta ger 
vattnet mer tid att sjunka undan.
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FELSÖKNINGSGUIDE

Problem Trolig orsak Åtgärd

Espresso 
smakar bränt

Typ av kaffe som används. Prova olika kaffemärken.
Använd ångfunktionen 
precis innan du matar ut ett 
espresso-skott.

Vänta tills Thermoblock tömmer ånga 
och svalnar innan du matar ut ett 
espresso-skott. 
Lampan  ska ha slutat blinka och 
KLAR-lampan ska lysa ihållande.

Kaffet är för 
kallt

Mjölken är eventuellt inte 
uppvärmt tillräckligt.

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

Ingen ånga 
från ångröret

Ångrörets spets är blockerat. Se skötsel och rengöring på.

Det finns inget vatten i 
vattenbehållaren.

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

Inte tillräckligt 
med skum vid 
texturering

Mjölken är eventuellt inte 
färsk.

Se till att den mjölk som används är 
färsk.

Mjölktemperaturen är för 
varm.

Börja textureringen av mjölk som är 
cirka 4 °C.

Typ av kanna som används. Använd en kyld mjölkkanna av rostfritt 
stål för bästa texturering.

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

Mjölken gör bubblor istället 
för mikro-skum.

Kontrollera att ångrörets spets är 
korrekt placerad. Den ska vara strax 
under mjölkens yta.
Slå lätt med kannan på bänken när du 
är klar för att frigöra större luftbubblor.

Mjölken ges inte tillräckligt 
med luft.

Håll ångrörets spets precis under 
mjölkens yta. Detta bidrar till att 
introducera luft i mjölken och skapa 
mikro-skum.

Pumpen avger 
ovanligt mycket 
buller

Det finns inget vatten i 
behållaren.

Fyll på vattenbehållaren.

Vattenbehållaren är inte 
korrekt placerad.

Placera vattenbehållaren på enhetens 
baksida som avsett.

Den röda kontakten 
från förpackningen kan 
fortfarande sättas in.

Ta bort den röda kontakten som sitter 
på vattenbehållarens basenhet.

Kontakta Brevilles kundtjänst om den här guiden inte löser ditt problem.
Informationen finns på baksidan.

Kontakta Brevilles kundtjänst på:
0800 028 7154  

En kopp
VCF130

Enkel vägg

Cleaning & Descaling

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

VCF132

Två koppar
VCF131

Dubbel vägg

DUAL WALL DUAL WALL

En kopp
VCF128

Två koppar
VCF129

58 mm filterkorgar

Mini BARISTA

TILLBEHÖR FÖR ESPRESSOMASKINEN SOM KAN KÖPAS

Contact Breville Customer care on: 
0800 028 7154  

One Cup
VCF130

Single Wall

Cleaning & Descaling

ESPRESSO
MACHINE
CLEANING
TABLETS

VCF132

Two Cups
VCF131

Dual Wall

DUAL WALL DUAL WALL

One Cup
VCF128

Two Cups
VCF129

58mm Filter Baskets

Mini BARISTA
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RESERVDELAR
Information om extra- eller reservdelar 
finns på www.Breville.co.uk. Du kan även 
ringa oss på + (0)800 028 7154. 

FELSÖKNING
För felsökning och vanliga frågor:  
www.Breville.co.uk/FAQs

SERVICE EFTER FÖRSÄLJNING
Dessa apparater är tillverkade för att hålla 
allra högsta standard. Det finns inga delar 
som kan repareras av användaren. Följ 
dessa steg om enheten inte fungerar:
• Kontrollera att instruktionerna har följts 

korrekt.
• Kontrollera att inte säkringen har 

bränts.
• Kontrollera att det inte finns fel på 

anslutningen till elnätet.
Om apparaten fortfarande inte fungerar 
ska du återlämna den till inköpsstället 
för att få den utbytt. Följ nedanstående 
steg för att återlämna apparaten till 
kundtjänstavdelningen:
1. Emballera den noga (helst i 

originalkartongen). Se till att den är 
rengjord.

2. Skicka med ditt namn, din adress 
och skriv modellnumret (anges 
på apparatens märkskylt) på all 
korrespondens.

3. Ange orsaken till att du återlämnar den.
4. Om garantitiden ännu inte löpt ut, ange 

när och var den köptes och inkludera 
ett inköpsbevis (t.ex. kvittot).

5. Skicka den till vår kundtjänstavdelning 
på nedanstående adress:

Customer Service Department
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited

Middleton Road, Royton, Oldham
OL2 5LN, STORBRITANNIEN

Telefon: + (0)161 621 6900 Fax: + (0)161 626 0391
e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com

GARANTI
Spara ditt kvitto, vilket krävs vid reklamation 
under garantitiden.
Den här produkten garanteras i 2 år efter ditt 
inköp enligt beskrivningen i det här dokumentet. 
Om det osannolika skulle inträffa under 
garantiperioden, att apparaten slutar fungera på 
grund av konstruktions- eller tillverkningsfel, ska 
du ta den med till inköpsplatsen tillsammans 
med kvittot och en kopia av garantin.
Rättigheter och förmåner i den här garantin 
gäller utöver dina lagstiftade rättigheter, som 
inte påverkas av garantin. Endast Jarden 
Consumer Solutions (Europe) Limited (“JCS 
(Europe)”) har rätt att ändra villkoren.
JCS (Europe) åtar sig att utan kostnad 
reparera eller byta ut apparaten eller en del av 
apparaten som inte fungerar ordentligt under 
garantiperioden, under förutsättning att:
• du omedelbart meddelar inköpsstället 

eller JCS (Europe) om problemet.
• Apparaten inte har ändrats på något sätt 

eller har utsatts för skador, missbruk, 
felaktig användning, reparation eller 
modifieringar av en person annat än 
en person som är auktoriserad av JCS 
(Europe).

Garantin täcker inte fel som inträffar på 
grund av felaktig användning, skador, 
missbruk, användning med felaktigt spänning, 
naturfenomen, händelser som JCS (Europe) 
inte kan kontrollera, reparation eller ändringar 
av person annat än en person som är 
auktoriserad av JCS (Europe) eller försummelse 
att följa bruksanvisningen. Slitage vid normal 
användning täcks inte heller av garantin, 
inklusive, men inte begränsat till, mindre 
missfärgningar och repor. Rättigheterna i den 
här garantin gäller endast den ursprungliga 
köparen och avser inte kommersiellt eller 
offentligt bruk.

Om din apparat innefattar en landsspecifik 
garanti eller garantibilaga, ska du läsa villkoren 
i den garantin i stället för den här garantin eller 
kontakta din lokala auktoriserade försäljare för 
mer information.
Kasserade elektriska produkter ska inte slängas 
tillsammans med hushållsavfall. Återvinning 
ska ske på avsedd plats. Kontakta oss per 
e-post på enquiriesEurope@jardencs.com för 
mer information om återvinning och om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter.  

Jarden Consumer Solutions (Europe) 
Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ 
United Kingdom 
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