
Prima Latte III
VCF146X / VCF147X
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 ! Tento spotřebič generuje během 
používání teplo. Musí být přijata 
přiměřená preventivní opatření, 
aby se zabránilo riziku popálení, 
opaření, požáru nebo jiných zranění 
či škod na osobách nebo majetku 
způsobených dotykem s vnějším 
povrchem během používání nebo 
chlazení.

 ! Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jiným 
účelům, než k jakému je určeno. Tento 
spotřebič je určen pouze pro použití 
v domácnosti. Nepoužívejte tento 
spotřebič venku.

 ! Před manipulací se zástrčkou nebo  
před zapnutím spotřebiče se vždy 
ujistěte, že máte suché ruce.

 ! Spotřebič vždy používejte na stabilním, 
bezpečném, suchém a rovném povrchu.

 ! Tento spotřebič nesmí být umístěn  
na žádné potenciálně horké povrchy 
(jako je plynová nebo elektrická varná 
deska), ani v jejich blízkosti.

 ! Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl, 
jsou na něm vidět známky poškození 
nebo pokud netěsní.

 ! Po použití a před čištěním se ujistěte,  
že je spotřebič vypnutý a odpojený  
ze zásuvky.

 ! Před demontáží/montáží součástí, 
čištěním nebo skladováním vždy 
spotřebič vypněte, odpojte a nechte 
vychladnout.

 ! Nikdy neponořujte hlavní část 
spotřebiče nebo napájecí kabel  
do vody nebo jiné kapaliny.

 ! Nikdy nenechávejte napájecí kabel 
viset nad okrajem pracovní desky, 
nedotýkejte se s ním horkých povrchů 
ani jej neuzlujte, nezavazujte nebo 
neskřípejte.

 ! Při používání nikdy nenechávejte 
spotřebič bez dozoru.

 ! Kávovar nesmí být během používání 
umístěn ve skříňce.

BEZPEČNOST PRODUKTU
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ  

A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 
Tento spotřebič mohou 
používat děti ve věku od 
8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností  
a znalostí, avšak pouze pokud 
jsou pod dohledem nebo 
byly poučeny o bezpečném 
používání spotřebiče a rozumí 
souvisejícím nebezpečím.  
Děti si nesmí se spotřebičem 
hrát. Čištění a uživatelskou 
údržbu nesmějí provádět 
děti, pokud nejsou starší 
8 let a nejsou pod dohledem. 
Spotřebič a jeho kabel 
uchovávejte mimo dosah  
dětí mladších 8 let.
Pokud je napájecí kabel 
poškozen, musí být vyměněn 
výrobcem, jeho servisním 
zástupcem nebo podobně 
kvalifikovanými osobami,  
aby se předešlo nebezpečí.
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Vzhledem k naší zásadě neustálého zlepšování se skutečný produkt může mírně lišit od produktu znázorněného v této příručce.

1. Spařovací hlava
2. Portafiltr: 

a.  Páka portafiltru pro mletou kávu a kapsle 
E.S.E. (45 mm)

3. Drážka pro nastavení výšky pro malé šálky
4. Odnímatelná odkapávací mřížka
5. Odnímatelná odkapávací miska
6. Přepadový plovák odkapávací misky
7. Filtry pro: 

a.  Jedna dávka espresso a E.S.E. kapsle 
(45mm)

 b. Dvojitá dávka espressa
 c. Odnímatelné dolní kryty filtrů
8. Odměrka / pěchovadlo
9. Ovládací panel
 a. Panel průběhu
 b. Tlačítko pro portafiltru (1)  

 a dvoudávkové (2) espresso
 c. Tlačítko pro malé (1) a velké latté

 d. Tlačítko pro malé (1) a velké (2) 
 cappuccino

 e. Tlačítko pro ruční přípravu espressa
 f. Tlačítko pro ruční napěnění mléka
 g. Tlačítko Čištění 
10. Odnímatelný / čirý zásobník mléka
11. Víko zásobníku mléka
12. Tlačítko pro uvolnění zásobníku mléka
13. Ovladač hladiny pěny mléka
14. Vodicí páka trubice na napěněné mléko
15. Dávkovací trubice na napěněné mléko
16. Spínač zapnutí/vypnutí „I/O“
17. Odnímatelná nádrž na vodu
18. Víko nádrže na vodu
19. Hadička na mléko

ÚVOD
Blahopřejeme! Vybrali jste si nový  
a inovativní spotřebič Breville® Prima  
Latte III. Tento jedinečný přístroj byl 
navržen tak, aby vám pomohl připravit 
lahodné espresso, cappuccino a latté 
rychle, pohodlně a automaticky stisknutím 
tlačítka.

ESPRESSO 
Unikátní způsob přípravy kávy, při kterém 
horká voda proudí pod tlakem skrze jemně 
mletou kávu. Tento nápoj je populární  
v Evropě a je to mnohem bohatší a plnější 
nápoj než obvyklá překapávaná káva. 
Vzhledem ke své bohatosti se espresso 
obvykle podává v dávkách 45 až 60 ml  
(1,5 až 2 oz.) v miniaturních šálcích.

CAPPUCCINO 
Nápoj vyrobený z asi 1/3 espressa,  
1/3 napařeného mléka a 1/3 napěněného 
mléka.

LATTÉ 
Nápoj vyrobený z 1/4 espressa  
a 3/4 napařeného mléka.
Než začnete spotřebič používat, přečtěte 
si pozorně VŠECHNY pokyny, upozornění, 
poznámky a výstrahy obsažené v tomto 

návodu k obsluze. Při použití této 
jednotky se některé části a příslušenství 
zahřejí a musí vychladnout. Správná 
péče a údržba zajistí dlouhou životnost 
přístroje Breville® Prima Latte III a jeho 
bezproblémový provoz. Tyto pokyny 
si uschovejte a často si čtěte tipy pro 
čištění a péči.
Váš přístroj Breville® Prima Latte III lze použít 
s mletou kávou, stejně jako kapslemi E.S.E. 
(45 mm), takže je mimořádně praktícký 
a všestranný v přípravě jednotlivých šálků 
espressa, cappuccina a latté.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
SPOTŘEBIČE
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM 
POUŽITÍM
Přečtěte si část „Popis spotřebiče“, 
abyste se seznámili s produktem 
a identifikovali všechny součásti.
1. Ujistěte se, že jednotka je vypnutá  

„O“ stisknutím spínače „I/O“ 
umístěného na pravé straně jednotky. 
Ujistěte se, že jednotka je odpojena od 
elektrické zásuvky.

2. Odstraňte z jednotky nálepky a štítky.
3. ODSTRAŇTE ČERVENOU ZÁTKU 

ZE DNA ZÁSOBNÍKU VODY.
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4. Nejprve vyjměte a poté omyjte 
zásobník vody, zásobník mléka, 
portafiltr, oba filtry a odměrku / 
pěchovadlo ve směsi jemného 
čisticího prostředku a vody. Důkladně 
opláchněte a vložte zpět do jednotky.

5. Před umístěním nebo vyjmutím 
portafiltru a jakéhokoliv filtru z jednotky 
si přečtěte pokyny pro  
„UMÍSTĚNÍ PORTAFILTRU“.

6. Při čištění vnitřku spotřebiče 
postupujte podle pokynů uvedených 
v části „PŘÍPRAVA CAPPUCCINA“ 
pomocí vody v obou nádržích a bez 
mleté kávy ve filtru. Neponořujte hlavní 
část spotřebiče ani napájecí kabel 
a zástrčku do vody a nezapojujte ani 
se nepokoušejte se dostat k žádné 
z vnitřních součástí.

DŮLEŽITÉ – PŘIPRAVTE JEDNOTKU
Pro napouštění jednotky spusťte parní 
cyklus podle následujících kroků:
1. Naplňte zásobník vody až po rysku 

„MAX“ a ujistěte se, že zásobník vody 
je pevně zasunut zpět do jednotky 
se zavřeným víkem.

2. Naplňte zásobník mléka vodou 
až na MAXIMÁLNÍ úroveň a zasuňte 
zásobník mléka zpět na jeho místo. 
Měli byste cítit, že zásobník mléka 
je uzamčen.

3. Vyberte jeden z filtrů (jedno nebo dvojité 
espresso) a vložte jej do portafiltru 
pro mletou kávu. Vložte portafiltr do 
jednotky, ujistěte se, že je správně 
uzamčen, a umístěte pod něj velký 
šálek. Také se ujistěte, že konec 
dávkovací trubice napěněného mléka 
směřuje dovnitř šálku.

4. Zapojte spotřebič do příslušné 
zásuvky.

5. Přepněte tlačítko napájení na „I“.
6. Kontrolka průběhu na ovládacím 

panelu se rozsvítí (ohřívač espressa 
a páry „ “) a zobrazuje průběh. Jakmile 
se kontrolka průběhu rozsvítí a svítí 
trvale, stiskněte tlačítko ruční přípravy 

espressa „ “. Voda bude protékat, 
nechte naplnit šálek a poté zastavte 
opětovným stisknutím tlačítka.  Během 
provozu se rozsvítí kontrolka průběhu.

7. Zlikvidujte vodu v šálku a vložte jej 
zpět do jednotky.

8. Stiskněte tlačítko ruční pěny „ “. 
Voda bude protékat, nechte naplnit 
šálek a poté zastavte opětovným 
stisknutím tlačítka.  Během provozu 
se rozsvítí kontrolka průběhu.

9. Kontrolka průběhu na ovládacím 
panelu se rozsvítí (ohřívač espressa 
a páry „ “) a změní se na trvale svítící. 
Nyní je vaše jednotka připravena 
k použití. 

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ ŠÁLEK
Ujistěte se, že jste si vybrali šálek podle 
následující tabulky:

POZNÁMKA: Celkové množství nápoje 
se může lišit v závislosti na druhu mléka 
a množství použité pěny.

NÁPOJ DOPORUČENÝ 
ŠÁLEK

Espresso Jednoduché (1)
Dvojité (2)

40 ml 
80 ml

Cappuccino Malé (1)
Velké (2)

230ml 
460ml

Latté Malé (1)
Velké (2)

400ml 
550ml

117

Vzhledem k naší zásadě neustálého zlepšování se skutečný produkt může mírně lišit od produktu znázorněného v této příručce.
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 a dvoudávkové (2) espresso
 c. Tlačítko pro malé (1) a velké latté

 d. Tlačítko pro malé (1) a velké (2) 
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 e. Tlačítko pro ruční přípravu espressa
 f. Tlačítko pro ruční napěnění mléka
 g. Tlačítko Čištění 
10. Odnímatelný / čirý zásobník mléka
11. Víko zásobníku mléka
12. Tlačítko pro uvolnění zásobníku mléka
13. Ovladač hladiny pěny mléka
14. Vodicí páka trubice na napěněné mléko
15. Dávkovací trubice na napěněné mléko
16. Spínač zapnutí/vypnutí „I/O“
17. Odnímatelná nádrž na vodu
18. Víko nádrže na vodu
19. Hadička na mléko

ÚVOD
Blahopřejeme! Vybrali jste si nový  
a inovativní spotřebič Breville® Prima  
Latte III. Tento jedinečný přístroj byl 
navržen tak, aby vám pomohl připravit 
lahodné espresso, cappuccino a latté 
rychle, pohodlně a automaticky stisknutím 
tlačítka.

ESPRESSO 
Unikátní způsob přípravy kávy, při kterém 
horká voda proudí pod tlakem skrze jemně 
mletou kávu. Tento nápoj je populární  
v Evropě a je to mnohem bohatší a plnější 
nápoj než obvyklá překapávaná káva. 
Vzhledem ke své bohatosti se espresso 
obvykle podává v dávkách 45 až 60 ml  
(1,5 až 2 oz.) v miniaturních šálcích.

CAPPUCCINO 
Nápoj vyrobený z asi 1/3 espressa,  
1/3 napařeného mléka a 1/3 napěněného 
mléka.

LATTÉ 
Nápoj vyrobený z 1/4 espressa  
a 3/4 napařeného mléka.
Než začnete spotřebič používat, přečtěte 
si pozorně VŠECHNY pokyny, upozornění, 
poznámky a výstrahy obsažené v tomto 

návodu k obsluze. Při použití této 
jednotky se některé části a příslušenství 
zahřejí a musí vychladnout. Správná 
péče a údržba zajistí dlouhou životnost 
přístroje Breville® Prima Latte III a jeho 
bezproblémový provoz. Tyto pokyny 
si uschovejte a často si čtěte tipy pro 
čištění a péči.
Váš přístroj Breville® Prima Latte III lze použít 
s mletou kávou, stejně jako kapslemi E.S.E. 
(45 mm), takže je mimořádně praktícký 
a všestranný v přípravě jednotlivých šálků 
espressa, cappuccina a latté.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
SPOTŘEBIČE
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM 
POUŽITÍM
Přečtěte si část „Popis spotřebiče“, 
abyste se seznámili s produktem 
a identifikovali všechny součásti.
1. Ujistěte se, že jednotka je vypnutá  

„O“ stisknutím spínače „I/O“ 
umístěného na pravé straně jednotky. 
Ujistěte se, že jednotka je odpojena od 
elektrické zásuvky.

2. Odstraňte z jednotky nálepky a štítky.
3. ODSTRAŇTE ČERVENOU ZÁTKU 
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VÝBĚR SPRÁVNÉ KÁVY
KÁVA
Káva by měla být čerstvě namletá 
a tmavě pražená. Možná budete chtít 
pro espresso vyzkoušet francouzskou 
nebo italskou praženou mletou kávu. 
Předem namletá káva si zachová 
svou chuť pouze po dobu 7 – 8 dnů 
za předpokladu, že je skladována 
ve vzduchotěsné nádobě a na chladném 
a tmavém místě. Neuchovávejte 
ji v chladničce nebo mrazničce. 
Celá zrna se doporučuje rozemlít těsně 
před použitím. Kávová zrna skladovaná 
ve vzduchotěsné nádobě uchovávají 
chuť až po dobu 4 týdnů. 

MLETÍ
Tento krok je zásadní procesu přípravy 
espressa, pokud si melete svou vlastní 
kávu. Může to vyžadovat praxi. Káva musí 
být jemně mletá.
• Správné namletá káva by měla mít 

konzistenci jako jedlá sůl.
• Pokud je mletí příliš jemné, voda 

nebude protékat kávou ani pod 
vysokým tlakem. Takto mletá káva 
vypadá jako prášek a při tření mezi 
prsty ji budete cítit jako mouku.

• Pokud je mletí příliš hrubé, voda 
protéká kávou příliš rychle, 
což zabraňuje plně plnohodnotné 
extrakci. Ujistěte se, že používáte 
kvalitní mlýnek pro rovnoměrnou 
konzistenci.

NÁVOD K OBSLUZE
PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODY
a. Naplňte zásobník vody vodou 

(viz obrázek 1). Můžete použít buď 
džbán k naplnění, nebo jej vyjmout 
z jednotky a poté naplnit pod kohoutkem. 
Naplňte zásobník požadovaným 
množstvím vody pod úroveň „MAX“ 
na zásobníku. Nikdy k naplnění 
zásobníku vody nepoužívejte teplou 
nebo horkou vodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Zavřete víko zásobníku vody. 
Pokud jste jej vyjmuli z přístroje, aby 
se naplnil vodou, ujistěte se, že jej 
řádně umístíte zpět na jeho místo. 

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MLÉKA
Pokud plánujete připravit cappuccino nebo 
latté, vyjměte zásobník mléka z jednotky 
zvednutím tlačítka pro uvolnění zásobníku 
a současným vysunutím zásobníku 
(viz obrázek 2). Poté nalijte požadované 
množství studeného mléka, které odhadujete 
,že budete potřebovat, a ujistěte se, že je pod 
úrovní „MAX“ na zásobníku (viz obrázek 3). 
Po dokončení zasuňte zásobník mléka zpět 
na jednotku a ujistěte se, že zde pevně sedí. 
Měli byste cítit, že zásobník mléka je uzamčen.

POZNÁMKA: Můžete použít jakýkoliv 
typ mléka, který preferujete, tj. plnotučné 
mléko, nízkotučné mléko, organické nebo 
sójové mléko.
VÝBĚR PORTAFILTRU
Vaše jednotka obsahuje jeden portafiltr pro 
použití s mletou kávou a kapsle E.S.E.

Obrázek 1

Obrázek 3Obrázek 2
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KAPSLE

POUŽITÍ PORTAFILTRU PRO MLETOU 
KÁVU A KAPSLE E.S.E
VÝMĚNA FILTRU
Zvolte filtr, který se má použít, 
a to následujícím způsobem:
a. PRO JEDNU DÁVKU – použijte filtr 

pro jednu dávku espressa, pokud 
používáte mletou kávu nebo kapsle 
E.S.E. (Easy Serving Espresso).

 

b. PRO DVOJITOU DÁVKU NEBO DVĚ 
JEDNODUCHÉ DÁVKY – použijte 
filtr pro dvojitou dávku espressa. 
Umístěním dvou malých šálků 
pod portafiltr můžete připravit dvě 
jednotlivé dávky espressa najednou.

 POZNÁMKA: Filtr kapslí, který 
je součástí jednotky, byl navržen 
tak, aby pracoval pouze s kapslemi 
E.S.E. (Easy Serving Espresso) 
(45 mm).

UMÍSTĚNÍ FILTRU V PORTAFILTRU
1. Vložte filtr do portafiltru a ujistěte 

se, že jamka filtru je zarovnána 
se zářezem v portafiltru (viz obrázek 4). 

2. Filtr otočte doleva nebo doprava, abyste 
jej zajistili (viz obrázek 5).

POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout filtr pro 
čištění, otočte filtrem doleva nebo doprava, 
abyste zarovnali důlek filtru se zářezem 
portafiltru a pokračujte ve vyjímání. 
VÝSTRAHA: Před pokusem o vyjmutí 
filtru z portafiltru se ujistěte, že filtr 
vychladl.

ZAJIŠTĚNÍ FILTRU PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ 
PORTAFILTRU
Jakmile skončíte s přípravou kávy, otočte 
západkou umístěnou v rukojeti tak, aby 
se zavěsila přes okraj filtru, a zajistěte 
ji na místě, když vyklápíte kávovou sedlinu. 
Otočte západku zpět ( ) v rukojeti a vyjměte 
filtr pro čištění.  Během připojování portafiltru 
ke spařovací hlavě NEPOUŽÍVEJTE 
západku v uzamčené poloze.

PLNĚNÍ KÁVOU
Vybraný filtr vložte do portafiltru následujícím 
způsobem:

Obrázek 5Obrázek 4
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VÝBĚR SPRÁVNÉ KÁVY
KÁVA
Káva by měla být čerstvě namletá 
a tmavě pražená. Možná budete chtít 
pro espresso vyzkoušet francouzskou 
nebo italskou praženou mletou kávu. 
Předem namletá káva si zachová 
svou chuť pouze po dobu 7 – 8 dnů 
za předpokladu, že je skladována 
ve vzduchotěsné nádobě a na chladném 
a tmavém místě. Neuchovávejte 
ji v chladničce nebo mrazničce. 
Celá zrna se doporučuje rozemlít těsně 
před použitím. Kávová zrna skladovaná 
ve vzduchotěsné nádobě uchovávají 
chuť až po dobu 4 týdnů. 

MLETÍ
Tento krok je zásadní procesu přípravy 
espressa, pokud si melete svou vlastní 
kávu. Může to vyžadovat praxi. Káva musí 
být jemně mletá.
• Správné namletá káva by měla mít 

konzistenci jako jedlá sůl.
• Pokud je mletí příliš jemné, voda 

nebude protékat kávou ani pod 
vysokým tlakem. Takto mletá káva 
vypadá jako prášek a při tření mezi 
prsty ji budete cítit jako mouku.

• Pokud je mletí příliš hrubé, voda 
protéká kávou příliš rychle, 
což zabraňuje plně plnohodnotné 
extrakci. Ujistěte se, že používáte 
kvalitní mlýnek pro rovnoměrnou 
konzistenci.

NÁVOD K OBSLUZE
PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODY
a. Naplňte zásobník vody vodou 

(viz obrázek 1). Můžete použít buď 
džbán k naplnění, nebo jej vyjmout 
z jednotky a poté naplnit pod kohoutkem. 
Naplňte zásobník požadovaným 
množstvím vody pod úroveň „MAX“ 
na zásobníku. Nikdy k naplnění 
zásobníku vody nepoužívejte teplou 
nebo horkou vodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Zavřete víko zásobníku vody. 
Pokud jste jej vyjmuli z přístroje, aby 
se naplnil vodou, ujistěte se, že jej 
řádně umístíte zpět na jeho místo. 

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MLÉKA
Pokud plánujete připravit cappuccino nebo 
latté, vyjměte zásobník mléka z jednotky 
zvednutím tlačítka pro uvolnění zásobníku 
a současným vysunutím zásobníku 
(viz obrázek 2). Poté nalijte požadované 
množství studeného mléka, které odhadujete 
,že budete potřebovat, a ujistěte se, že je pod 
úrovní „MAX“ na zásobníku (viz obrázek 3). 
Po dokončení zasuňte zásobník mléka zpět 
na jednotku a ujistěte se, že zde pevně sedí. 
Měli byste cítit, že zásobník mléka je uzamčen.

POZNÁMKA: Můžete použít jakýkoliv 
typ mléka, který preferujete, tj. plnotučné 
mléko, nízkotučné mléko, organické nebo 
sójové mléko.
VÝBĚR PORTAFILTRU
Vaše jednotka obsahuje jeden portafiltr pro 
použití s mletou kávou a kapsle E.S.E.

Obrázek 1

Obrázek 3Obrázek 2
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a. b.

c.

UMÍSTĚNÍ PORTAFITLRU
a. Umístěte portafiltr pod spařovací 

hlavu.
b. Umístěte páku tak, aby se zarovnala 

s ikonou otevřeného zámku „  “ na 
jednotce a zapadla do drážky.

c. Poté ji pomalu otáčejte doprava, 
dokud páka nebude zarovnána 
se symbolem zavřeného zámku  
„ “ na jednotce. UPOZORNĚNÍ: 
Dbejte na to, abyste omylem nestiskli 
tlačítko nápojů.

a.

c.

b.

UMÍSTĚNÍ ŠÁLKŮ
a. Nastavte výšku zasunutím 

odnímatelné kapací mřížky do otvoru 
pro nastavení výšky, pokud pro 
přípravu espressa používáte malý 
šálek „demitasse“.

b. Pokud používáte větší šálek 
k přípravě cappuccina nebo latté, 
ponechte odnímatelnou kapací mřížku 
na odnímatelné odkapávací misce.

UPOZORNĚNÍ: Během přípravy 
cappuccina nebo latté se ujistěte, 
že jste nastavili vodicí páku napěňovací 
trubice tak, aby dávkovací trubice 
s napěněným mlékem směřovala 
dovnitř používaného šálku.

PRO MLETOU KÁVU:
a. Filtr naplňte čerstvou, jemně mletou 

kávou espresso, asi 3 mm od okraje 
(NEPŘEPLŇUJTE ).

b. Pomocí pěchovací části odměrky 
zatlačte mletou kávu směrem dolů, 
dokud nebude upěchovaná káva 
kompaktní a rovnoměrná.

c. Vyčistěte přebytečnou kávu z okraje, 
abyste zajistili správné uložení pod 
spařovací hlavu.

 
PRO KAPSLE E.S.E.  
(EASY SERVING ESPRESSO)
Jednoduše umístěte kapsli do filtru pro 
jednu dávku espressa. Pokud se z kapsle 
uvolňuje nějaký papír, nezapomeňte jej při 
přípravě složit dovnitř, aby bylo zajištěno 
dobré utěsnění.

KAPSLE
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c.

b.a.

a. b.

ZAPNUTÍ JEDNOTKY
a. Ujistěte se, že je jednotka zapojena 

do příslušné elektrické zásuvky.

b. Zapněte jednotku do stavu „I“ pomocí 
spínače „I/O“, který se nachází 
na pravé straně jednotky.

Kontrolka průběhu na ovládacím panelu 
se rozsvítí (ohřívač espressa a páry “ ”) 
během procesu ohřevu a dokud voda 
a mléko nedosáhnou perfektní teploty 
(pokud připravujete cappuccino nebo 
latté). Jakmile je kontrolka průběhu 
zcela rozsvícená a svítí trvale, jednotka 
je připravena k použití.

VYBERTE FUNKCI

PŘÍPRAVA ESPRESSA
a. Jedním stisknutím tlačítka Espresso  

„ “ připravíte jednu dávku. Pro jednu 
dávku espressa se rozsvítí symbol (1). 
Kontrolka průběhu signalizuje, že se 
připravuje jediná dávka espressa.

b. Dvakrát stiskněte tlačítko Espresso „ “, 
 abyste si připravili dvojitou dávku nebo 
dvě samostatné dávky espressa. 
Symbol (2) se rozsvítí pro dvojitou dávku 
espressa. kontrolka průběhu signalizuje, 
že se připravuje dvojitá dávka espressa. 
Pro obě funkce automatického espressa 
začne jednotka připravovat espresso 
podle vašeho výběru. Jednotka se po 
procesu přípravy nápoje automaticky 
zastaví a kontrolka průběhu se změní 
na trvale rozsvícené světlo, což znamená, 
že cyklus byl dokončen. Vaše lahodné 
espresso je připraveno k vychutnání! 
POZNÁMKA: Pokud chcete připravit 
méně kávy, než je přednastavená dávka, 
stiskněte kdykoliv během procesu 
přípravy funkční tlačítko pro zastavení, 
jakmile je dosaženo požadovaného 
množství kávy. 

c. Pro ruční přípravu espressa stiskněte 
jednou tlačítko „ “ruční přípravy 
espressa a začněte připravovat. Pokud 
máte požadované množství espressa, 
stiskněte tlačítko ruční přípravy espressa 
ještě jednou a přístroj se zastaví.

a.

x1

b.

x2
c.
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odnímatelné kapací mřížky do otvoru 
pro nastavení výšky, pokud pro 
přípravu espressa používáte malý 
šálek „demitasse“.

b. Pokud používáte větší šálek 
k přípravě cappuccina nebo latté, 
ponechte odnímatelnou kapací mřížku 
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UPOZORNĚNÍ: Během přípravy 
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že jste nastavili vodicí páku napěňovací 
trubice tak, aby dávkovací trubice 
s napěněným mlékem směřovala 
dovnitř používaného šálku.

PRO MLETOU KÁVU:
a. Filtr naplňte čerstvou, jemně mletou 

kávou espresso, asi 3 mm od okraje 
(NEPŘEPLŇUJTE ).

b. Pomocí pěchovací části odměrky 
zatlačte mletou kávu směrem dolů, 
dokud nebude upěchovaná káva 
kompaktní a rovnoměrná.

c. Vyčistěte přebytečnou kávu z okraje, 
abyste zajistili správné uložení pod 
spařovací hlavu.

 
PRO KAPSLE E.S.E.  
(EASY SERVING ESPRESSO)
Jednoduše umístěte kapsli do filtru pro 
jednu dávku espressa. Pokud se z kapsle 
uvolňuje nějaký papír, nezapomeňte jej při 
přípravě složit dovnitř, aby bylo zajištěno 
dobré utěsnění.

KAPSLE
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VÍCE PĚNY MÉNĚ PĚNY

a.

x1

b.

x2

PŘÍPRAVA LATTÉ
Před přípravou latté upravte hladinu 
napěněného mléka podle svých preferencí 
otočením ovladače pěny doprava pro více 
pěny (cappuccino) a doleva pro méně pěny 
(latté).

a. Stisknutím tlačítka latté „ “ připravíte 
malý šálek latté.  Pro malý šálek latté 
se rozsvítí symbol (1).  Kontrolka průběhu 
indikuje, že se připravuje malý šálek latté.

b. Stisknutím tlačítka latté „ “ připravíte 
velký šálek latté.  Pro velký šálek 
latté se rozsvítí symbol (2).  Kontrolka 
průběhu indikuje, že se připravuje 
velký šálek latté.

Jednotka začne připravovat latté podle vašeho 
výběru. Jednotka se po procesu přípravy 
nápoje automaticky zastaví a kontrolka 
průběhu se změní na trvale rozsvícené světlo, 
což znamená, že cyklus byl dokončen.

PŘÍPRAVA NAPĚNĚNÉHO MLÉKA
Kávovar Breville One-Touch II také 
umožňuje přípravu samotného 
napěněného mléka. Stiskněte tlačítko „ “ 
 ruční přípravy pěny, pokud si přejete 
přidat do nápoje více pěny nebo připravit 
napěněné mléko pro jakýkoliv jiný nápoj, 
například macchiato, horkou čokoládu, chai 
latté atd. Stiskněte tlačítko ruční přípravy 

VÍCE PĚNY MÉNĚ PĚNY

a.

x1

b.

x2

PŘÍPRAVA CAPPUCCINA
Před přípravou cappuccina upravte úroveň 
napěněného mléka podle svých preferencí 
otočením ovladače pěny doprava pro více 
pěny (cappuccino) a doleva pro méně pěny 
(latté).

POZNÁMKA: Úroveň napěnění lze také 
nastavit během spařovacího cyklu.

a. Jednou stiskněte tlačítko cappuccina 
„ “, abyste připravili malý šálek 
cappuccina. Symbol (1) se rozsvítí 
pro malý šálek cappuccina.  Kontrolka 
průběhu indikuje, že se připravuje 
malý šálek cappuccina.

b. Dvakrát stiskněte tlačítko cappuccina 
„ “, abyste připravili velký šálek 
cappuccina.  Pro velký šálek 
cappuccina se rozsvítí symbol (2).  
Kontrolka průběhu indikuje, že se 
připravuje velký šálek cappuccina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotka začne připravovat cappuccino 
podle vašeho výběru. Jednotka se po 
procesu přípravy nápoje automaticky 
zastaví a kontrolka průběhu se změní 
na trvale rozsvícené světlo, což znamená, 
že cyklus byl dokončen. Vaše lahodné 
cappuccino je nyní připraveno 
k vychutnání!
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PO PŘÍPRAVĚ NÁPOJŮ S MLÉKEM
Jakmile dokončíte přípravu nápoje 
s mlékem, můžete buď uchovat zásobník 
mléka jednotky přímo v chladničce 
(připravený k použití pro příště), nebo zbylé 
mléko zlikvidovat. 

Umístěte velký prázdný šálek (s objemem 
nejméně 325 ml/ 11 fl. oz.) pod dávkovací 
trubici napěněného mléka. Otočte 
ovladačem pěny proti směru hodinových 
ručiček do polohy pro čištění „ “ a poté 
stiskněte tlačítko pro čištění „ “ pro 
aktivaci funkce čištění. Nechte jednotku 
dávkovat vodu trubicí, dokud nevyjde ven. 
Jednotka se automaticky zastaví, když 
kontrolka průběhu přestane blikat a plně 
se rozsvítí jasným světlem, cyklus čištění 
je dokončen, nebo můžete stisknout tlačítko 
čištění „ “ pro zastavení procesu.

x1

x1

pěny „Napěnění“ „ “ ještě jednou 
a přístroj zastavte.

KONTROLKA ČIŠTĚNÍ ZŮSTANE 
ROZSVÍCENÁ, KDYŽ JE PŘÍSTROJ 
PŘIPRAVEN NA CYKLUS ČIŠTĚNÍ.
Před demontáží součástí a čištěním 
vždy spotřebič vypněte, odpojte a nechte 
vychladnout.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU MLÉKA 
A NAPĚŇOVACÍ TRUBICE
Ačkoliv můžete zásobník mléka 
s přebytečným mlékem skladovat 
v chladničce, je důležité zásobník 
a zpěňovací trubici pravidelně čistit, aby 
nedošlo k ucpání a nahromadění zbytků. 
Při čištění zásobníku mléka postupujte 
podle níže uvedených pokynů:
1.  Vyjměte zásobník mléka z jednotky 

zvednutím tlačítka pro uvolnění 
zásobníku mléka a současným 
vysunutím zásobníku ven.

2.  Sejměte víko nádrže.
3.  Zbylé mléko zlikvidujte, poté nádržku 

na mléko a její víko důkladně 
opláchněte teplou mýdlovou vodou. 
Ujistěte se, že je dobře opláchnete 
a osušíte. Nepoužívejte abrazivní 
čisticí prostředky a houbičky, protože 
poškrábou povrch.  
POZNÁMKA: Zásobník mléka 
je také vhodný do myčky (horní koš). 
Neumisťujte víko zásobníku mléka 
do myčky na nádobí.

4.  Naplňte zásobník mléka vodou, 
ale nikoliv nad rysku plnění MAX. 
Umístěte zásobník mléka zpět 
na jednotku, zvedněte tlačítko pro 
uvolnění zásobníku a současně zasuňte 
zásobník mléka a držte jej přitom za víko. 

5.  Umístěte velký prázdný šálek pod 
dávkovací trubici pěny.

6.  Otočte ovladačem pěny proti směru 
hodinových ručiček do polohy pro čištění 
„ “ a poté stiskněte tlačítko pro čištění  
„ “pro aktivaci funkce čištění. Jednotka 
začne uvolňovat páru přes dávkovací 
trubici pěny. Nechte cyklus čištění 
pracovat, dokud neuvidíte, že z trubice 
nevychází žádná voda, nebo dokud 
cyklus se automaticky nezastaví.

123

VÍCE PĚNY MÉNĚ PĚNY

a.

x1

b.

x2

PŘÍPRAVA LATTÉ
Před přípravou latté upravte hladinu 
napěněného mléka podle svých preferencí 
otočením ovladače pěny doprava pro více 
pěny (cappuccino) a doleva pro méně pěny 
(latté).

a. Stisknutím tlačítka latté „ “ připravíte 
malý šálek latté.  Pro malý šálek latté 
se rozsvítí symbol (1).  Kontrolka průběhu 
indikuje, že se připravuje malý šálek latté.

b. Stisknutím tlačítka latté „ “ připravíte 
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Kávovar Breville One-Touch II také 
umožňuje přípravu samotného 
napěněného mléka. Stiskněte tlačítko „ “ 
 ruční přípravy pěny, pokud si přejete 
přidat do nápoje více pěny nebo připravit 
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latté atd. Stiskněte tlačítko ruční přípravy 

VÍCE PĚNY MÉNĚ PĚNY

a.

x1

b.

x2

PŘÍPRAVA CAPPUCCINA
Před přípravou cappuccina upravte úroveň 
napěněného mléka podle svých preferencí 
otočením ovladače pěny doprava pro více 
pěny (cappuccino) a doleva pro méně pěny 
(latté).

POZNÁMKA: Úroveň napěnění lze také 
nastavit během spařovacího cyklu.

a. Jednou stiskněte tlačítko cappuccina 
„ “, abyste připravili malý šálek 
cappuccina. Symbol (1) se rozsvítí 
pro malý šálek cappuccina.  Kontrolka 
průběhu indikuje, že se připravuje 
malý šálek cappuccina.

b. Dvakrát stiskněte tlačítko cappuccina 
„ “, abyste připravili velký šálek 
cappuccina.  Pro velký šálek 
cappuccina se rozsvítí symbol (2).  
Kontrolka průběhu indikuje, že se 
připravuje velký šálek cappuccina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotka začne připravovat cappuccino 
podle vašeho výběru. Jednotka se po 
procesu přípravy nápoje automaticky 
zastaví a kontrolka průběhu se změní 
na trvale rozsvícené světlo, což znamená, 
že cyklus byl dokončen. Vaše lahodné 
cappuccino je nyní připraveno 
k vychutnání!
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7.  Zbylou vodu v zásobníku mléka 
zlikvidujte a vložte jej zpět do jednotky. 
Měli byste cítit, že zásobník mléka 
je uzamčen.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Ujistěte se, že filtr důkladně čistíte každých 
90 dní, abyste dosáhli optimálního výkonu 
při přípravě. Postupujte podle těchto pokynů 
k demontáži a opláchněte součásti ve velké 
nádobě s teplou vodou. Po důkladném 
opláchnutí otřete do sucha a znovu sestavte.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

1. Chcete-li odstranit odnímatelné dolní 
kryty zespodu filtrů, otočte je proti 
směru hodinových ručiček směrem 
k ikoně odemčení „ “.

2. Odnímatelné dolní kryty a filtry umyjte 
teplou mýdlovou vodou. Ujistěte se, 
že je dobře opláchnete a osušíte.

3. Umístěte odnímatelné dolní kryty zpět 
na filtry jejich zasunutím na původní 
místo a poté je otáčejte po směru 
hodinových ručiček (směrem od ikony 
odemknutí „ “), dokud neuslyšíte 
cvaknutí.

Čištění trubic pro dávkování 
napěněného mléka – bez zásahu 
do mléka v zásobníku 

1. Ujistěte se, že zásobník mléka a víko 
jsou správně zasunuty do jednotky.

2. Umístěte velký prázdný hrnek pod 
dávkovací trubici pěny.

3. Otočte ovladačem pěny proti směru 
hodinových ručiček do polohy pro čištění 
„ “ a poté stiskněte tlačítko pro čištění  
„ “ pro aktivaci funkce čištění. 
Jednotka začne uvolňovat páru přes 
dávkovací trubici pěny. Nechte cyklus 
čištění pracovat, dokud neuvidíte, 
že z trubice nevychází žádná voda, nebo 
dokud se cyklus automaticky nezastaví.

4. Zlikvidujte vodu v hrnku.
5. Zásobník mléka můžete vyjmout 

s víkem a uložit do chladničky pro 
pozdější použití.

ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ HLAVY,  
PORTAFILTRU A FILTRŮ

1. Přepněte spínač „I/O“ umístěný 
na pravé straně jednotky do vypnuté 
polohy „O“ a odpojte napájecí kabel 
od elektrické zásuvky.

2. Některé kovové části mohou být ještě 
horké. Nedotýkejte se jich rukama, 
dokud nevychladnou.

3. Vyjměte portafiltr a zlikvidujte kávovou 
sedlinu nebo použitou kapsli. Portafiltr 
i filtr důkladně omyjte teplou mýdlovou 
vodou. Ujistěte se, že je dobře 
opláchnete a osušíte.  
POZNÁMKA: Neumývejte portafiltr 
a filtry v myčce na nádobí.

4. Dolní část spařovací hlavy v jednotce 
otřete vlhkým hadrem nebo papírovou 
utěrkou, abyste odstranili veškeré 
zbytky kávy.

5. Vložte portafiltr (bez jakéhokoliv filtru) 
zpět do spařovací hlavy v jednotce 
a zajistěte jej na místě.

6. Umístěte velký prázdný šálek pod portafiltr.
7. Zapojte napájecí kabel do elektrické 

zásuvky. Přepněte spínač zapnutí/
vypnutí „I/O“ do zapnuté polohy „I“. 
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 Jednou stiskněte tlačítko Espresso „ “ 
a nechte jednotku připravovat nápoj, dokud 
se automaticky nezastaví přívod vody.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODY

1. Zbylou vodu zlikvidujte vyjmutím zásobníku 
vody a jeho otočením obráceně nad 
dřezem. Doporučuje se vyprazdňovat 
zásobník mezi jednotlivými použitími.

2. Zásobník vody a víko důkladně omyjte 
teplou mýdlovou vodou. Ujistěte se, 
že je dobře opláchnete a osušíte. 
POZNÁMKA: Neumývejte zásobník 
vody ani jeho víko v myčce na nádobí.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponořujte hlavní 
část spotřebiče nebo napájecí kabel 
do vody nebo jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY

1. Skříň otřete měkkým vlhkým hadrem. 
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky 
a houbičky, protože poškrábou povrch.

2. Neuchovávejte žádný z portafiltrů 
ve spařovací hlavě. To může nepříznivě 
ovlivnit těsnění mezi spařovací hlavou 
a portafiltrem při přípravě espressa.

ODVÁPNĚNÍ
Nahromadění minerálních usazenin 
v jednotce ovlivní provoz spotřebiče. 
Spotřebič musí být odvápněn, jakmile si 
začnete všímat prodloužení doby potřebné 
k přípravě espressa, nebo když dochází 
k nadměrnému napařování. Také si můžete 
všimnout nahromadění bílých usazenin 
na povrchu spařovací hlavy.
Četnost čištění závisí na tvrdosti 
použité vody. Následující tabulka uvádí 
doporučené intervaly čištění.

DOPORUČENÉ INTERVALY ČIŠTĚNÍ

Druh vody Četnost čištění
Měkká voda  

(filtrovaná voda)
Každých 80 cyklů 
přípravy nápoje

Tvrdá voda  
(voda z kohoutku)

Každých 40 cyklů 
přípravy nápoje

ODVÁPNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODY:

1. Naplňte nádrž čerstvým bílým octem 
pro domácnost.

2. Nechte spotřebič přes noc naplněný 
octovým roztokem v zásobníku vody.

3. Ocet zlikvidujte vyjmutím zásobníku 
a jeho otočením obráceně nad dřezem.

4. Zásobník vody důkladně vypláchněte 
vodou z kohoutku tak, že nádrž napůl 
naplníte vodou a poté vodu vylijete zpět 
do dřezu. Tento krok zopakujte dvakrát.

ODVÁPNĚNÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ:

1. Ujistěte se, že jste nejprve odvápnili 
vnitřek zásobníku vody podle výše 
uvedených kroků.

2. Nezapomeňte tlačítko zapnout/vypnout 
přepnout do polohy vypnuto „O“ 
a napájecí kabel odpojit od elektrické 
zásuvky. Naplňte nádrž nezředěným 
bílým octem pro domácnost.

3. Vložte portafiltr (s filtrem a bez kávy) 
a umístěte velký prázdný šálek na horní 
stranu odkapávací misky a pod portafiltr.

4. Zapojte napájecí kabel do elektrické 
zásuvky.

5.  Stiskněte tlačítko ON/OFF do polohy 
zapnutí přístroje (I), rozsvítí se kontrolka 
průběhu na ovládacím panelu (ohřívač 
espressa a páry „ “), která zobrazuje 
průběh. Jakmile se kontrolka průběhu 
rozsvítí a svítí trvale, stiskněte tlačítko 
automatického espressa „ “ (2). 
Ocet začne protékat, nechte naplnit 
šálek a poté zastavte opětovným 
stisknutím tlačítka.  Během provozu 
se rozsvítí kontrolka průběhu.

6. Umístěte velký prázdný šálek 
(s objemem nejméně 325 ml/ 11 fl. oz.) 
pod dávkovací trubici napěněného 
mléka. Naplňte zásobník mléka 
vodou a položte jej zpět na jednotku. 
Otočte ovladačem pěny proti směru 
hodinových ručiček do polohy pro 
čištění „ “ a poté stiskněte tlačítko pro 
čištění „ “pro aktivaci funkce čištění. 
Nechte cyklus čištění pracovat, 
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Odemknout

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Zvednout

Tlačit

Vyjmout

Vyjmout 
těsnění 

Vyjmout filtr

Odemknout

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Zvednout

Tlačit

Vyjmout

Vyjmout 
těsnění 

Vyjmout filtr

Odemknout

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Zvednout

Tlačit

Vyjmout

Vyjmout 
těsnění 

Vyjmout filtr

7.  Zbylou vodu v zásobníku mléka 
zlikvidujte a vložte jej zpět do jednotky. 
Měli byste cítit, že zásobník mléka 
je uzamčen.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
Ujistěte se, že filtr důkladně čistíte každých 
90 dní, abyste dosáhli optimálního výkonu 
při přípravě. Postupujte podle těchto pokynů 
k demontáži a opláchněte součásti ve velké 
nádobě s teplou vodou. Po důkladném 
opláchnutí otřete do sucha a znovu sestavte.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

1. Chcete-li odstranit odnímatelné dolní 
kryty zespodu filtrů, otočte je proti 
směru hodinových ručiček směrem 
k ikoně odemčení „ “.

2. Odnímatelné dolní kryty a filtry umyjte 
teplou mýdlovou vodou. Ujistěte se, 
že je dobře opláchnete a osušíte.

3. Umístěte odnímatelné dolní kryty zpět 
na filtry jejich zasunutím na původní 
místo a poté je otáčejte po směru 
hodinových ručiček (směrem od ikony 
odemknutí „ “), dokud neuslyšíte 
cvaknutí.

Čištění trubic pro dávkování 
napěněného mléka – bez zásahu 
do mléka v zásobníku 

1. Ujistěte se, že zásobník mléka a víko 
jsou správně zasunuty do jednotky.

2. Umístěte velký prázdný hrnek pod 
dávkovací trubici pěny.

3. Otočte ovladačem pěny proti směru 
hodinových ručiček do polohy pro čištění 
„ “ a poté stiskněte tlačítko pro čištění  
„ “ pro aktivaci funkce čištění. 
Jednotka začne uvolňovat páru přes 
dávkovací trubici pěny. Nechte cyklus 
čištění pracovat, dokud neuvidíte, 
že z trubice nevychází žádná voda, nebo 
dokud se cyklus automaticky nezastaví.

4. Zlikvidujte vodu v hrnku.
5. Zásobník mléka můžete vyjmout 

s víkem a uložit do chladničky pro 
pozdější použití.

ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ HLAVY,  
PORTAFILTRU A FILTRŮ

1. Přepněte spínač „I/O“ umístěný 
na pravé straně jednotky do vypnuté 
polohy „O“ a odpojte napájecí kabel 
od elektrické zásuvky.

2. Některé kovové části mohou být ještě 
horké. Nedotýkejte se jich rukama, 
dokud nevychladnou.

3. Vyjměte portafiltr a zlikvidujte kávovou 
sedlinu nebo použitou kapsli. Portafiltr 
i filtr důkladně omyjte teplou mýdlovou 
vodou. Ujistěte se, že je dobře 
opláchnete a osušíte.  
POZNÁMKA: Neumývejte portafiltr 
a filtry v myčce na nádobí.

4. Dolní část spařovací hlavy v jednotce 
otřete vlhkým hadrem nebo papírovou 
utěrkou, abyste odstranili veškeré 
zbytky kávy.

5. Vložte portafiltr (bez jakéhokoliv filtru) 
zpět do spařovací hlavy v jednotce 
a zajistěte jej na místě.

6. Umístěte velký prázdný šálek pod portafiltr.
7. Zapojte napájecí kabel do elektrické 

zásuvky. Přepněte spínač zapnutí/
vypnutí „I/O“ do zapnuté polohy „I“. 
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 dokud neuvidíte, že z trubice nevychází 
žádné mléko, nebo dokud cyklus 
se automaticky nezastaví.

7. Kroky 1 – 6 opakujte podle potřeby 
s použitím pouze vody z vodovodu, 
abyste z přístroje vypláchli veškeré 
zbytky octa.

OZNÁMENÍ O ČIŠTĚNÍ
Po 200 cyklech se aktivuje oznámení 
o čištění.
1.  Kontrolka čištění zůstane svítit jako 

upozornění, dokud nebude dokončen 
postup čištění.

 a.  Pokud připravujete další 
espresso. latté nebo cappuccino, 
světlo čištění se vypne na chvíli, 
ale začne blikat po dokončení 
přípravy.

 b.  Když je jednotka vypnutá, 
kontrolka čištění zhasne.

 c.  Když se jednotka vypne a přejde 
do režimu spánku, kontrolka 
čištění zhasne.

POSTUP ČIŠTĚNÍ
1.  Nalijte roztok 50 % bílého octu a 50 % 

čisté vody do zásobníku vody. Roztok 
promíchejte lžičkou, abyste se ujistili, 
že je správně promíchán.

2.  Otočte ovladačem zásobníku mléka 
do polohy čištění. Umístěte velký 
prázdný šálek pod dávkovací trubici 
napěněného mléka.

3.  Stiskněte tlačítko čištění na 5 sekund 
pro aktivaci režimu důkladného čištění.

 a.  Lišta průběhu pomalu pulzuje, 
stejně jako když je v provozu 
spařovací cyklus, a to během 
celého čisticího cyklu.

 b.   Čerpadlo se zapne a vypne 
několikrát po dobu asi 12 minut. 
Kontrolka čištění poté zhasne, 
což znamená, že cyklus čištění 
je dokončen.

4.  Vylijte zbývající roztok ze zásobníku 
vody a vyměňte jej za čistou vodu. 
Naplňte čistou vodu až po čáru 
maximální hladiny.

5. Stiskněte tlačítko ruční přípravy 
espressa „ “ a nechte vodou naplnit 
šálek, poté stiskněte tlačítko ruční 
přípravy espressa pro zastavení 
přístroje.

6.  Otočte ovladačem zásobníku mléka 
do polohy čištění a stisknutím tlačítka 
čištění spusťte normální režim čištění.

7.  Stiskněte tlačítko espressa a poté 
funkci páry pro vypláchnutí systému.

ÚDRŽBA
Tento spotřebič neobsahuje žádné 
součásti, které by mohl opravit 
uživatel. Údržbu nad rámec popsaný 
v části Čištění by měl provádět pouze 
autorizovaný servisní zástupce. Viz část 
věnovaná záruce.
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PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Káva nevychází. • Žádná voda v zásobníku.
• Mletá káva je příliš jemná.
• Příliš mnoho kávy ve filtru.
• Přístroj nebyl zapnut nebo 

připojen.
• Káva byla upěchována/

zhutněna příliš mnoho. 

• Přidejte vodu.
• Melte kávu na střední 

zrnitost.
• Naplňte filtr menším 

množstvím kávy.
• Zapojte jednotku 

do elektrické zásuvky 
a zapněte ji.

• Naplňte koš filtru kávou 
a JEMNĚ UPĚCHUJTE.

Káva vychází kolem 
okraje portafiltru.

• Portafiltr není otočen 
do zcela uzamčené polohy. 

• Mletá káva kolem okraje 
filtračního košíku. 

• Příliš mnoho kávy ve filtru. 

• Otočte páku filtru do polohy 
úplného uzamčení.

• Utřete okraj. 

• Plňte méně kávy.
Mléko netvoří pěnu 
po napěnění nebo 
nevychází z pěnicí 
trubice. 

• Zkontrolujte polohu  
ovladače pěny.

• Došla pára.
• Mléko není dost studené.
• Trubice napěnění je ucpaná.

• Ujistěte se, že v zásobníku 
vody je dostatek vody.

• Před přípravou cappuccina 
nebo latté vychlaďte mléko.

• Při čištění zásobníku mléka 
a pěnicí trubice postupujte 
podle pokynů.

Káva vychází příliš 
rychle.

• Mletá káva je příliš hrubá.
• Nedostatek kávy ve filtru.

• Použijte jemnější mletí.
• Naplňte filtr větším 

množstvím kávy.
Káva je příliš slabá. • Použití jednoduchého filtru 

pro dvojitou dávku espressa.
• Mletá káva je příliš hrubá.

• Použijte dvojitého filtru pro 
dvojitou dávku espressa.

• Použijte jemnější mletí.
Kontrolky 
ovládacího panelu 
blikají.

• Zásobník vody je bez vody.
• Tlačítko funkce přípravy 

nápoje bylo stisknuto 
před tím, než se kontrolka 
průběhu plně rozsvítila, aby 
se ukázalo, že je přístroj 
připraven.

• Přidejte vodu do nádrže.
• Počkejte, dokud se zcela 

nerozsvítí kontrolka průběhu 
a nerozsvítí se pevné světlo, 
abyste zjistili, zda je přístroj 
připraven.

Kontrolka čištění 
zůstává rozsvícená.

• Váš přístroj vás informuje, 
že je připraven k provedení 
čisticího cyklu. 

• Proveďte cyklus čištění 
(viz strana 11).

PROBLÉMY, PŘÍČINY A ŘEŠENÍ
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 dokud neuvidíte, že z trubice nevychází 
žádné mléko, nebo dokud cyklus 
se automaticky nezastaví.

7. Kroky 1 – 6 opakujte podle potřeby 
s použitím pouze vody z vodovodu, 
abyste z přístroje vypláchli veškeré 
zbytky octa.

OZNÁMENÍ O ČIŠTĚNÍ
Po 200 cyklech se aktivuje oznámení 
o čištění.
1.  Kontrolka čištění zůstane svítit jako 

upozornění, dokud nebude dokončen 
postup čištění.

 a.  Pokud připravujete další 
espresso. latté nebo cappuccino, 
světlo čištění se vypne na chvíli, 
ale začne blikat po dokončení 
přípravy.

 b.  Když je jednotka vypnutá, 
kontrolka čištění zhasne.

 c.  Když se jednotka vypne a přejde 
do režimu spánku, kontrolka 
čištění zhasne.

POSTUP ČIŠTĚNÍ
1.  Nalijte roztok 50 % bílého octu a 50 % 

čisté vody do zásobníku vody. Roztok 
promíchejte lžičkou, abyste se ujistili, 
že je správně promíchán.

2.  Otočte ovladačem zásobníku mléka 
do polohy čištění. Umístěte velký 
prázdný šálek pod dávkovací trubici 
napěněného mléka.

3.  Stiskněte tlačítko čištění na 5 sekund 
pro aktivaci režimu důkladného čištění.

 a.  Lišta průběhu pomalu pulzuje, 
stejně jako když je v provozu 
spařovací cyklus, a to během 
celého čisticího cyklu.

 b.   Čerpadlo se zapne a vypne 
několikrát po dobu asi 12 minut. 
Kontrolka čištění poté zhasne, 
což znamená, že cyklus čištění 
je dokončen.

4.  Vylijte zbývající roztok ze zásobníku 
vody a vyměňte jej za čistou vodu. 
Naplňte čistou vodu až po čáru 
maximální hladiny.

5. Stiskněte tlačítko ruční přípravy 
espressa „ “ a nechte vodou naplnit 
šálek, poté stiskněte tlačítko ruční 
přípravy espressa pro zastavení 
přístroje.

6.  Otočte ovladačem zásobníku mléka 
do polohy čištění a stisknutím tlačítka 
čištění spusťte normální režim čištění.

7.  Stiskněte tlačítko espressa a poté 
funkci páry pro vypláchnutí systému.

ÚDRŽBA
Tento spotřebič neobsahuje žádné 
součásti, které by mohl opravit 
uživatel. Údržbu nad rámec popsaný 
v části Čištění by měl provádět pouze 
autorizovaný servisní zástupce. Viz část 
věnovaná záruce.
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NÁHRADNÍ SOUČÁSTI
Pro další nebo náhradní součásti navštivte 
web www.breville.co.uk nebo nám 
zavolejte na číslo 0800 028 7154. 

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Odstraňování problémů a nejčastější 
dotazy naleznete na webu:  
www.breville.co.uk/faqs

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
 Tento spotřebič musí být uzemněn.

Pokud zástrčka není vhodná pro zásuvky 
ve vaší domácnosti, lze ji vyjmout 
a vyměnit za zástrčku správného typu.
Pokud je nutné vyměnit pojistku v lisované 
zástrčce, musí být kryt pojistky znovu 
namontován. Spotřebič se nesmí používat 
bez připevněného krytu pojistky.
Vyžaduje-li pojistka výměnu, musí 
být použita pojistka stejné hodnoty 
jako pojistka namontovaná výrobcem. 
Nemontujte pojistku s nižším nebo vyšším 
výkonem, předejdete tak nebezpečí.
Pokud svorky v zástrčce nejsou označeny 
nebo pokud si nejste jisti instalací 
zástrčky, obraťte se na kvalifikovaného 
elektrotechnika.

Modrá 
(nulák)

Hnědá 
(fáze)

Pojistka

Zelená/žlutá 
(uzemnění)

Zástrčka musí být schválena ASTA podle normy BS1363 
Pojistka musí být schválena ASTA podle normy BS1362

Ujistěte se, že vnější opláštění kabelu
je pevně uchyceno v upevnění kabelu.

DRŽÁK 
KABELU

LIKVIDACE ODPADU
Odpadní elektrické výrobky se nesmí 
vyhazovat do domácího odpadu. 
Recyklujte tam, kde jsou k dispozici 
příslušná recyklační zařízení. Další 
informace o recyklaci a OEEZ získáte 
na adrese BrevilleEurope@newellco.com.

 

POPRODEJNÍ SERVIS 
A NÁHRADNÍ SOUČÁSTI
V případě, že spotřebič nepracuje, 
ale je v záruce, vraťte výrobek na místo, 
kde byl zakoupen za účelem výměny. 
Vezměte na vědomí, že bude vyžadován 
platný doklad o koupi. Další podporu vám 
poskytne naše oddělení služeb zákazníkům 
na čísle 0800 028 7154 nebo na e-mailové 
adrese: BrevilleEurope@newellco.com.
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