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nesprávneho použitia môže dôjsť 
k zraneniu.

• Spotrebič, napájací kábel ani 
zástrčku nikdy neponárajte do 
vody ani inej kvapaliny. Týchto 8 
súčastí umývajte teplou vodou a 
jemným čistiacim prostriedkom: 
kanvička na mlieko, mriežka 
odkvapkávacie misky, sitká 
pre jednu alebo dve šálky, 
páka, odkvapkávacia miska, 
tamper a zásobník na vodu. 
Pred výmenou každú z týchto 
súčastí dôkladne opláchnite a 
osušte. Utrite parnú dýzu vlhkou 
utierkou. Podrobnosti viď časť 
Starostlivosť a čistenie.

• Tento spotrebič je určený 
na použitie v domácnosti a 
podobných prostriedkoch, ako 
sú kuchynky pre zamestnancov, 
kancelárie a pracoviská; 
hospodárske budovy; pre 
klientov v hoteloch, moteloch a 
menších rezidenčných budovách; 
v penziónoch.

• Tento spotrebič môžu používať 
deti staršie ako 8 rokov, osoby 
s telesným, senzorickým a 
mentálnym hendikepom a 
neskúsení používatelia za 
predpokladu, že budú pod 
dohľadom kompetentnej osoby 
alebo poučení o bezpečnom 
použití spotrebiča a rizikách 
súvisiacich s jeho používaním a 
že tomuto poučeniu porozumejú. 
Čistenie a údržbu smú vykonávať 
iba deti staršie ako 8 rokov, a to 
len pod dohľadom. Zariadenie aj 
napájací kábel uchovávajte mimo 
dosah detí mladších ako 8 rokov. 
Deti sa nesmú so zariadením 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA OD 
SPOLOČNOSTI BREVILLE
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE 
VAŠE ZARIADENIE NA PRÍPRAVU 
ESPRESSA ZNAČKY BREVILLE
• Všetky pokyny, ktoré ste dostali 

so spotrebičom, si pozorne 
prečítajte 

a uschovajte.
• Počas extrakcie espressa alebo 

vydávania vody nevyťahujte páku 
zo sparovacej hlavy, nakoľko je 
spotrebič pod tlakom. Vytiahnutie 
páky počas ktorejkoľvek z týchto 
operácií môže viesť k opareniu 
alebo zraneniu.

• Dýza na paru a horúcu vodu je 
pri šľahaní mlieka a vydávaní 
horúcej vody veľmi horúca. Pri 
kontakte s ňou sa môžete popáliť, 
preto sa vyhnite priamemu 
kontaktu s dýzou.

• Ak sa počas prípravy kávy 
vyskytne nejaký problém alebo 
hodláte zariadenie na prípravu 
espressa vyčistiť, vždy predtým 
odpojte kábel zo sieťovej 
zásuvky.

• Nedávajte ruky priamo pod 
paru, prúd horúcej vody ani pod 
sparovaciu hlavu, pretože by 
mohlo dôjsť k opareniu alebo 
zraneniu.

• Ak je spotrebič v prevádzke, 
môžu sa prístupné povrchy 
výrazne zahrievať.

Aj po použití spotrebiča môže byť 
vykurovací prvok stále horúci 
vplyvom zvyškového tepla.

• Nepoužívajte spotrebič na iný 
než stanovený účel. V prípade 

hrať.
• Postavte spotrebič na plochý a 

rovný povrch.
• Nezapínajte spotrebič, ak je 

zásobník na vodu prázdny. 
Zásobník na vodu naplňujte 
iba čistou a studenou vodou. 
Neprepĺňajte zásobník nad 
značku 2 litrov.

• Zabráňte kontaktu napájacieho 
kábla s horúcimi časťami 
zariadenia na prípravu espressa, 
vrátane plochy na zahrievanie 
šálok a dýzy na paru a horúcu 
vodu.

• Nepoužívajte spotrebič, ak 
je poškodený kábel alebo 
zástrčka, ani v prípade, že je 
akokoľvek poškodený samotný 
spotrebič. Ak dôjde k poškodeniu 
napájacieho kábla, musí opravu 
či výmenu zaistiť výrobca alebo 
jeho servisný technik, prípadne 
osoba 

• Nikdy nepoužívajte tento 
spotrebič v kombinácii s 
externým časovačom alebo 
samostatným systémom 
diaľkového ovládania.

Spoločnosť Breville pri návrhu a 
výrobe spotrebičov kladie veľký 
dôraz na bezpečnosť. Je však 
nevyhnutné, aby tiež používateľ 
elektrického produktu postupoval 
s náležitou opatrnosťou. Pre 
bezpečné používanie elektrického 
spotrebiča je nevyhnutné 
dodržiavať bezpečnostné opatrenia, 
medzi ktoré patria:
• Pred pripojením alebo odpojením 

zástrčky vždy vypnite vypínač na 
sieťovej zásuvke. Pri odpájaní 

spotrebiča zo zásuvky uchopte 
zástrčku, neťahajte za kábel.

• Pred čistením alebo v prípade, že 
spotrebič nepoužívate, vypnite 
napájanie a odpojte kábel zo 
zásuvky.

• Spotrebič pripájajte iba k 
zásuvke, ktorá má rovnaké 
elektrické napätie, aké je 
vyznačené na spotrebiči (iba 
striedavý prúd).

• Počas používania nikdy 
nenechávajte spotrebič bez 
dozoru.

• Nepoužívajte spotrebič na iný než 
stanovený účel.

• Neumiestňujte spotrebič na 
horúce plynové či elektrické 
vykurovacie teleso alebo na 
vyhriatu rúru ani do ich blízkosti.

• Neumiestňujte spotrebič na 
žiadny iný spotrebič.

• Napájací kábel nenechávajte 
visieť cez okraj stola alebo 
pracovnej dosky ani ho 
nenechajte dotýkať sa horúcich 
plôch. V prípade akýchkoľvek 
pochybností ohľadom výkonu 
a používania vášho spotrebiča, 
prosím, navštívte webové 
stránky spoločnosti Breville 
alebo sa obráťte na zákaznícky 
servis spoločnosti Breville – 
podrobnosti na zadnej strane. 
Uistite sa, že všetkým uvedeným 
bezpečnostným opatrením 
rozumiete.

Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, 
ktoré nie je odporúčané výrobcom 
spotrebiča, pretože by mohlo dôjsť 
ku zraneniu alebo k poškodeniu 
spotrebiča.
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šálky a pomôcky na čistenie. 
G. Vyberateľná odkvapávkacia miska 
a mriežka
Obsahuje indikátor naplnenia, ktorý skrz 
mriežku z nehrdzavejúcej ocele ukáže, že 
je miska plná a je potrebné ju vyprázdniť.

H. Odnímateľný zásobník na vodu
 s kapacitou 2 l
Zatlačte veko smerom dozadu a naplňte 
zásobník vodou s izbovou teplotou alebo 
vyberte zásobník tak, že otvoríte veko 
nahor a uchopíte zásobník za držadlo 
umiestnené vo vnútri.

I. Otočný ovládač s automatickým 
riadením objemu kávy

FUNKCIE VÁŠHO ZARIADENIA MINI BARISTA FUNKCIE VÁŠHO ZARIADENIA MINI BARISTA 

A. Plocha na nahrievanie šálok a 
priestor pre tamper
Nahrieva šálky a poháriky, čo je pre 
zachovanie arómy a bohatej a sladkej chuti 
skutočného espressa nevyhnutné.
B. Hlavný vypínač 
Podsvietenie okolo tlačidla   bude pulzovať, 
zatiaľ čo sa zariadenie zahrieva. Hneď 
ako bude zariadenie pripravené na 
použitie, podsvietenie okolo tlačidla   bude 
natrvalo svietiť. Zariadenie po 20 minútach 
nečinnosti prejde do režimu spánku a 
podsvietenie okolo tlačidla   zhasne.
C. Sparovacia hlava – profesionálna 
veľkosť 58 mm
Väčší rozmer pojme viac kávy, takže si 
budete môcť pripraviť dokonalú kávu aj 
doma.
D. Páka – profesionálna veľkosť 58 mm
Rozmer, ktorý používajú profesionálne 
kaviarne, umožňuje rovnomernejšie 
prúdenie vody cez kávu a lepšiu extrakciu 
chutí.

E. Dýza na paru a výdaj horúcej vody
BKĺbové uchytenie a silikónová krytka 
umožňujú ľahké polohovanie dýzy bez 
rizika spálených prstov.

F. Priestor po uložení príslušenstva
Priestor za odkvapkávacou miskou určený 
na uloženie sitiek pre jednu alebo dve 

Kontrolka pohotovostného režimu
Natrvalo svieti, keď je zariadenie 
pripravené na prevádzku. Bliká, keď 
je nutné otočný ovládač vrátiť do 
zvislej polohy.
Jedna šálka
Vydá 1 porciu espressa – 30 ml, 
a potom sa automaticky zastaví.

Dve šálky
Vydá 2 porcie espressa – 60 ml, a 
potom sa automaticky zastaví.

58mm Tamper 350mL kanvička na 
mlieko

Mini BARISTA

Pomôcka na čistenie 

Hrot na čistenie 
parnej dýzy

Hrot na čistenie 
sítka s dvojitým 
dnom

Mini BARISTA

Dve šálkyJedna šálka

58 mm sitká s dvojitým dnom

Kontrolka pary
Natrvalo svieti, keď je para pripravená. 
Bliká, keď sa para nahrieva alebo 
keď sa voda ochladzuje (preplach) na 
teplotu pre prípravu espressa.

Para 
Slúži na nahrievanie a našľahanie 
mlieka.

Horúca voda
Vydá 200 ml horúcej vody a potom 
sa automaticky zastaví. Vhodné na 
prípravu čiernej kávy, americana, 
horúcich nápojov, ako napr. čajov či 
instantných polievok a na nahrievanie 
šálok pred prípravou espressa.



6 7

šálky a pomôcky na čistenie. 
G. Vyberateľná odkvapávkacia miska 
a mriežka
Obsahuje indikátor naplnenia, ktorý skrz 
mriežku z nehrdzavejúcej ocele ukáže, že 
je miska plná a je potrebné ju vyprázdniť.

H. Odnímateľný zásobník na vodu
 s kapacitou 2 l
Zatlačte veko smerom dozadu a naplňte 
zásobník vodou s izbovou teplotou alebo 
vyberte zásobník tak, že otvoríte veko 
nahor a uchopíte zásobník za držadlo 
umiestnené vo vnútri.

I. Otočný ovládač s automatickým 
riadením objemu kávy

FUNKCIE VÁŠHO ZARIADENIA MINI BARISTA FUNKCIE VÁŠHO ZARIADENIA MINI BARISTA 

A. Plocha na nahrievanie šálok a 
priestor pre tamper
Nahrieva šálky a poháriky, čo je pre 
zachovanie arómy a bohatej a sladkej chuti 
skutočného espressa nevyhnutné.
B. Hlavný vypínač 
Podsvietenie okolo tlačidla   bude pulzovať, 
zatiaľ čo sa zariadenie zahrieva. Hneď 
ako bude zariadenie pripravené na 
použitie, podsvietenie okolo tlačidla   bude 
natrvalo svietiť. Zariadenie po 20 minútach 
nečinnosti prejde do režimu spánku a 
podsvietenie okolo tlačidla   zhasne.
C. Sparovacia hlava – profesionálna 
veľkosť 58 mm
Väčší rozmer pojme viac kávy, takže si 
budete môcť pripraviť dokonalú kávu aj 
doma.
D. Páka – profesionálna veľkosť 58 mm
Rozmer, ktorý používajú profesionálne 
kaviarne, umožňuje rovnomernejšie 
prúdenie vody cez kávu a lepšiu extrakciu 
chutí.

E. Dýza na paru a výdaj horúcej vody
BKĺbové uchytenie a silikónová krytka 
umožňujú ľahké polohovanie dýzy bez 
rizika spálených prstov.

F. Priestor po uložení príslušenstva
Priestor za odkvapkávacou miskou určený 
na uloženie sitiek pre jednu alebo dve 

Kontrolka pohotovostného režimu
Natrvalo svieti, keď je zariadenie 
pripravené na prevádzku. Bliká, keď 
je nutné otočný ovládač vrátiť do 
zvislej polohy.
Jedna šálka
Vydá 1 porciu espressa – 30 ml, 
a potom sa automaticky zastaví.

Dve šálky
Vydá 2 porcie espressa – 60 ml, a 
potom sa automaticky zastaví.

58mm Tamper 350mL kanvička na 
mlieko

Mini BARISTA

Pomôcka na čistenie 

Hrot na čistenie 
parnej dýzy

Hrot na čistenie 
sítka s dvojitým 
dnom

Mini BARISTA

Dve šálkyJedna šálka

58 mm sitká s dvojitým dnom

Kontrolka pary
Natrvalo svieti, keď je para pripravená. 
Bliká, keď sa para nahrieva alebo 
keď sa voda ochladzuje (preplach) na 
teplotu pre prípravu espressa.

Para 
Slúži na nahrievanie a našľahanie 
mlieka.

Horúca voda
Vydá 200 ml horúcej vody a potom 
sa automaticky zastaví. Vhodné na 
prípravu čiernej kávy, americana, 
horúcich nápojov, ako napr. čajov či 
instantných polievok a na nahrievanie 
šálok pred prípravou espressa.



8 9

Systém termobloku s rýchlym 
nahrievaním

Termoblok zaisťuje rýchle nahriatie a 
presnú teplotu vody pre extrakciu espressa 
a našľahanie mlieka.
Termoblok je vybavený systémom PID, 
ktorý nepretržite monitoruje a riadi teplotu 
vody a zaručuje, že voda k extrakcii kávy 
má zakaždým presne tú správnu teplotu.  
Pri príprave espressa sa používa skôr 
veľmi horúca voda, nie vriaca. Termoblok 
ohrieva vodu tak, aby voda používaná 
na extrakciu espressa mala presne 92 °C 
(tesne pod bodom varu), pretože len v tom 
prípade dôjde k optimálnej extrakcii olejov 
z mletej kávy. Pri vyššej teplote by sa káva 
spálila a mala by horkastú chuť.

Talianske čerpadlo s tlakom 15 barov

Termoblok v kombinácii s čerpadlom 
zaručujú správnu teplotu aj tlak vody pre 
dokonalú extrakciu olejov, nerozpustných 
látok a arómy. 
Čerpadlo s tlakom 15 barov je vybavené 
pretlakovým systémom, ktorý slúži na 
zaistenie stabilného tlaku 15 barov (ako 
ochrana pred príliš vysokým tlakom). Keď 
po dokončení extrakcie kávy vrátite 
OTOČNÝ OVLÁDAČ späť do zvislej 
POHOTOVOSTNEJ pozície, dôjde 
k uvoľneniu prebytočného tlaku (preplach) 
do odkvapkávacej misky.

Predsparenie
Pred začatím samotnej extrakcie 
prechádza káva predsparením, ktoré 
zaisťuje bohatšiu chuť a arómu espressa.

Systém pre taliansku cremu

Sitká s dvojitým dnom vytvárajú dodatočný 
tlak, pri ktorom dochádza k dôkladnej 
extrakcii espressa a stabilnému toku kávy. 
Vďaka tomu vzniká bohaté a zamatové 
espresso s výraznou vrstvou zlatistej 
cremy. 
Sitká s dvojitým dnom sú určené na 
použitie vopred namletej kávy, možno 
ich však použiť tiež s čerstvo namletými 
zrnami.
Automatické riadenie objemu 
extrahovanej kávy

Funkcia Auto Shot predstavuje 
najjednoduchší spôsob, ako si dopriať 
skvelé espresso. Stačí pomocou 
OTOČNÉHO OVLÁDAČA zvoliť JEDEN 
alebo DVE ŠÁLKY a do šálky sa vydá 
presne určené množstvo kávy, potom sa 
zariadenie automaticky zastaví.
Profesionálna 58 mm sparovacia hlava

Sparovacia hlava aj páka majú 
profesionálny rozmer 58 mm, rovnako 
ako v dobrej kaviarni. 58 mm páka pojme 
väčšie množstvo mletej kávy, čo prispieva 
k bohatšej chuti kávy. Väčší rozmer 
zaisťuje rovnomernejšie rozloženie mletej 
kávy, ľahšie plnenie páky a ľahšie ubíjanie. 
Väčšie 58 mm sitko umožňuje lepšie 
ubíjanie namletej kávy. Výsledkom bude 
chutnejšia káva a sparená káva pôjde 
ľahšie vyklepnúť.
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Krok 1. Odstráňte obalové materiály
Skontrolujte, že ste odstránili všetky 
obalové materiály. Dôležité: Vytiahnite 
červenú zátku umiestnenú na spodnej 
strane zásobníka na vodu.
Krok 2. Správne umiestnite zariadenie
Umiestnite zariadenie na suchý, stabilný 
a rovný povrch pracovnej dosky.
Krok 3. Všetky súčasti umyte
Zariadenie, napájací kábel ani zástrčku 
nikdy neponárajte do vody ani inej 
kvapaliny. Týchto 8 súčastí opláchnite 
teplou vodou a umyte ich jemným čistiacim 
prostriedkom.
- Kanvička z nehrdzavejúcej ocele na 
mlieko
- Mriežka odkvapkávacej misky 
z nehrdzavejúcej ocele
- Sitko z nehrdzavejúcej ocele pre 1 šálku
- Sitko z nehrdzavejúcej ocele pre 2 šálky
Dôležité: Tieto 4 súčasti NEMOŽNO 
umývať v umývačke riadu
• páka
• odkvapkávacia miska
• tamper
• zásobník na vodu
Tieto súčasti opláchnite a pred použitím 
ich nechajte dôkladne oschnúť.
Krok 4. Naplňte zariadenie vodou
Dôležité: Plnenie je potrebné vykonať pred 
prvým použitím.
Naplňte zásobník na vodu
• Zatlačte veko smerom dozadu a otvorte 

ho.
• Naplňte zásobník vodou s izbovou 

teplotou alebo
• Vyberte zásobník tak, že otvoríte veko 

a zdvihnete zásobník pomocou držadla 
umiestneného vo vnútri.

• Naplňte ho vlažnou vodou z kohútika.
• Vložte zásobník na vodu späť na miesto 

a zaklopte veko.
Poznámka: Skontrolujte, že je zásobník 
čistý a neobsahuje žiadne nečistoty. 
Drobné nečistoty by mohli zablokovať 
prietok vody.
Napájanie
Skontrolujte, že:
• OTOČNÝ OVLÁDAČ je v zvislej 

POHOTOVOSTNEJ pozícii.
• Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky 
s napätím 230 – 240 V (striedavý prúd) a 
zapnite napájanie.
• Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie. 
Podsvietenie okolo tlačidla  bude pulzovať, 
zatiaľ čo sa zariadenie zahrieva.
Hneď ako začnú podsvietenie okolo 
tlačidla a kontrolka pohotovostného režimu 
natrvalo svietiť, je zariadenie pripravené.

Vložte páku
• Vložte do páky sitko pre dve šálky. 
• Vložte páku do sparovacej hlavy.
• Zarovnajte páku so značkou „INSERT“ 

umiestnenú vľavo na sparovacej hlave 
a uistite sa, že je páka v správnej pozícii.

• Vložte vodorovne umiestnenú páku do 
sparovacej hlavy a otočte ju smerom 
doprava tak, aby bola zaistená v 
stredovej pozícii.

 Naplňte zariadenie vodou
• Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na DVE 

ŠÁLKY a nechajte vodu pretekať. 
Hneď ako bude nutné vrátiť OTOČNÝ 
OVLÁDAČ do zvislej polohy, kontrolka 
pohotovostného režimu začne načerveno 
blikať.
• Opakujte tento krok ešte raz. 
Teraz by zariadenie malo byť úplne 
naplnené a pripravené na prevádzku. 
Ak voda sparovacou hlavou nepreteká, 
obráťte sa na zákaznícky servis 
spoločnosti Breville. Kontaktné údaje 
nájdete na zadnej strane.
.
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Systém termobloku s rýchlym 
nahrievaním
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ktorý nepretržite monitoruje a riadi teplotu 
vody a zaručuje, že voda k extrakcii kávy 
má zakaždým presne tú správnu teplotu.  
Pri príprave espressa sa používa skôr 
veľmi horúca voda, nie vriaca. Termoblok 
ohrieva vodu tak, aby voda používaná 
na extrakciu espressa mala presne 92 °C 
(tesne pod bodom varu), pretože len v tom 
prípade dôjde k optimálnej extrakcii olejov 
z mletej kávy. Pri vyššej teplote by sa káva 
spálila a mala by horkastú chuť.

Talianske čerpadlo s tlakom 15 barov

Termoblok v kombinácii s čerpadlom 
zaručujú správnu teplotu aj tlak vody pre 
dokonalú extrakciu olejov, nerozpustných 
látok a arómy. 
Čerpadlo s tlakom 15 barov je vybavené 
pretlakovým systémom, ktorý slúži na 
zaistenie stabilného tlaku 15 barov (ako 
ochrana pred príliš vysokým tlakom). Keď 
po dokončení extrakcie kávy vrátite 
OTOČNÝ OVLÁDAČ späť do zvislej 
POHOTOVOSTNEJ pozície, dôjde 
k uvoľneniu prebytočného tlaku (preplach) 
do odkvapkávacej misky.

Predsparenie
Pred začatím samotnej extrakcie 
prechádza káva predsparením, ktoré 
zaisťuje bohatšiu chuť a arómu espressa.

Systém pre taliansku cremu

Sitká s dvojitým dnom vytvárajú dodatočný 
tlak, pri ktorom dochádza k dôkladnej 
extrakcii espressa a stabilnému toku kávy. 
Vďaka tomu vzniká bohaté a zamatové 
espresso s výraznou vrstvou zlatistej 
cremy. 
Sitká s dvojitým dnom sú určené na 
použitie vopred namletej kávy, možno 
ich však použiť tiež s čerstvo namletými 
zrnami.
Automatické riadenie objemu 
extrahovanej kávy

Funkcia Auto Shot predstavuje 
najjednoduchší spôsob, ako si dopriať 
skvelé espresso. Stačí pomocou 
OTOČNÉHO OVLÁDAČA zvoliť JEDEN 
alebo DVE ŠÁLKY a do šálky sa vydá 
presne určené množstvo kávy, potom sa 
zariadenie automaticky zastaví.
Profesionálna 58 mm sparovacia hlava

Sparovacia hlava aj páka majú 
profesionálny rozmer 58 mm, rovnako 
ako v dobrej kaviarni. 58 mm páka pojme 
väčšie množstvo mletej kávy, čo prispieva 
k bohatšej chuti kávy. Väčší rozmer 
zaisťuje rovnomernejšie rozloženie mletej 
kávy, ľahšie plnenie páky a ľahšie ubíjanie. 
Väčšie 58 mm sitko umožňuje lepšie 
ubíjanie namletej kávy. Výsledkom bude 
chutnejšia káva a sparená káva pôjde 
ľahšie vyklepnúť.
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Krok 1. Odstráňte obalové materiály
Skontrolujte, že ste odstránili všetky 
obalové materiály. Dôležité: Vytiahnite 
červenú zátku umiestnenú na spodnej 
strane zásobníka na vodu.
Krok 2. Správne umiestnite zariadenie
Umiestnite zariadenie na suchý, stabilný 
a rovný povrch pracovnej dosky.
Krok 3. Všetky súčasti umyte
Zariadenie, napájací kábel ani zástrčku 
nikdy neponárajte do vody ani inej 
kvapaliny. Týchto 8 súčastí opláchnite 
teplou vodou a umyte ich jemným čistiacim 
prostriedkom.
- Kanvička z nehrdzavejúcej ocele na 
mlieko
- Mriežka odkvapkávacej misky 
z nehrdzavejúcej ocele
- Sitko z nehrdzavejúcej ocele pre 1 šálku
- Sitko z nehrdzavejúcej ocele pre 2 šálky
Dôležité: Tieto 4 súčasti NEMOŽNO 
umývať v umývačke riadu
• páka
• odkvapkávacia miska
• tamper
• zásobník na vodu
Tieto súčasti opláchnite a pred použitím 
ich nechajte dôkladne oschnúť.
Krok 4. Naplňte zariadenie vodou
Dôležité: Plnenie je potrebné vykonať pred 
prvým použitím.
Naplňte zásobník na vodu
• Zatlačte veko smerom dozadu a otvorte 

ho.
• Naplňte zásobník vodou s izbovou 

teplotou alebo
• Vyberte zásobník tak, že otvoríte veko 

a zdvihnete zásobník pomocou držadla 
umiestneného vo vnútri.

• Naplňte ho vlažnou vodou z kohútika.
• Vložte zásobník na vodu späť na miesto 

a zaklopte veko.
Poznámka: Skontrolujte, že je zásobník 
čistý a neobsahuje žiadne nečistoty. 
Drobné nečistoty by mohli zablokovať 
prietok vody.
Napájanie
Skontrolujte, že:
• OTOČNÝ OVLÁDAČ je v zvislej 

POHOTOVOSTNEJ pozícii.
• Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky 
s napätím 230 – 240 V (striedavý prúd) a 
zapnite napájanie.
• Stlačením tlačidla  zapnite zariadenie. 
Podsvietenie okolo tlačidla  bude pulzovať, 
zatiaľ čo sa zariadenie zahrieva.
Hneď ako začnú podsvietenie okolo 
tlačidla a kontrolka pohotovostného režimu 
natrvalo svietiť, je zariadenie pripravené.

Vložte páku
• Vložte do páky sitko pre dve šálky. 
• Vložte páku do sparovacej hlavy.
• Zarovnajte páku so značkou „INSERT“ 

umiestnenú vľavo na sparovacej hlave 
a uistite sa, že je páka v správnej pozícii.

• Vložte vodorovne umiestnenú páku do 
sparovacej hlavy a otočte ju smerom 
doprava tak, aby bola zaistená v 
stredovej pozícii.

 Naplňte zariadenie vodou
• Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na DVE 

ŠÁLKY a nechajte vodu pretekať. 
Hneď ako bude nutné vrátiť OTOČNÝ 
OVLÁDAČ do zvislej polohy, kontrolka 
pohotovostného režimu začne načerveno 
blikať.
• Opakujte tento krok ešte raz. 
Teraz by zariadenie malo byť úplne 
naplnené a pripravené na prevádzku. 
Ak voda sparovacou hlavou nepreteká, 
obráťte sa na zákaznícky servis 
spoločnosti Breville. Kontaktné údaje 
nájdete na zadnej strane.
.
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1
Min

MAX
2 L
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READY

STEAM

HOT
WATER

INSERT

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

ONE CUP TWO CUP

RETURN

RETURN

BARISTA

Nastavte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ na výdaj 
horúcej vody.

Naplňte šálku do 
polovice horúcou 
vodou..

Nastavte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ na 
pozícii JEDNA 
ŠÁLKA.

Skontrolujte, či je v 
nádrži voda.

Nahrejte šálku a 
tamper pomocou 
plochy na 
ohrievanie šálok.

Zapnite. 

Položte šálku na 
pracovnú dosku a 
umiestnite nad neho 
parnú trysku.

Zvoľte jednu z možností
- Sitko pre jednu šálku
- Sitko pre dve šálky

  KONTROLKA 
bliká = zahrievanie. 

Vráťte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ do 
zvislej polohy.

KONTROLKA bliká, 
vráťte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ späť do 
zvislej polohy.

Podržte páku pod 
horúcou vodou tečúcou 
zo sparovacej hlavy..

Podsvietenie vypínača a KONTROLKA 
trvalo svieti = pripraveno.

1. Spustenie 

2. Nahrejte hrnček

3. Vyberte vhodné sitko. 4. Nahrejte sparovacu hlavu, páku aj sitko

SPRIEVODCA PRÍPRAVOU KÁVY PRE ZARIADENIE MINI BARISTA

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

Páka by mala byť 
uprostred.

SPRIEVODCA PRÍPRAVOU KÁVY PRE ZARIADENIE MINI BARISTA

Držte páku rovno 
a vložte páku do 
sparovacej hlavy.

Vylejte zo šálky 
horúcu vodu.

Otočením páku 
zaistite.

Nastavte OTOČONÝ OVLÁDAČ 
na jednu z možností
- JEDNA ŠÁLKA (30 ml kávy)
- DVA ŠÁLKY (60 ml kávy)

Pomocou tampera kávu rovnomerne 
utlačte.

Utrite sitko suchou 
utierkou.

Z horného okraja 
páky utrite 
prebytočnú kávu.

KONTROLKA bliká 
= extrakcie kávy je 
dokončená. Vráťte 
OTOČNÝ OVLÁDAČ 
do zvislej polohy.

Ponechajte páku v 
sparovacej hlave, 
pokiaľ nedokončíte 
šľahanie mlieka.

Umiestnite šálku 
pod páku na 
odkvapkávaciu 
misku.

Začne sa extrakcia 
a po skončení sa 
automaticky zastaví.

5. Osušte sitkot 6. Naplňte sitko kávou a ubite

8. Umiestnite šálku7. Vložte páku do sparovacej hlavy.

9. Extrakcia

Naplňte sitko mletou 
kávou.
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12 
O’CLOCK

3 
O’CLOCK

MAX

RETURN
60-65°C

PAUSE

Pozícia parnej trysky:
Rameno na 12 
hodinách, Špička na 3 
hodinách.

10. Kanvička 11. Pred šľahaním mlieka

12. Začnite šľahať mlieko

13. Šľahanie mlieka

Pri šľahaní by ste 
mali počuť jemný 
syčivý zvuk.

Overte, že sa v 
kanvičke vytvoril vír.

Udržujte špičku 
parnej trysky tesne 
pod hladinou 
mlieka.

Z parnej trysky 
môže vytécet 
malé množstvo 
vody.

Kontrolka pary 
trvalo svieti = para 
je pripravená. Výdaj 
pozastavíte OVÁDAČOM

Naplňte kanvičku 
studeným mliekom  
dosahujúcim pod 
spodnú hranu lievika.

Nastavte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ na PARU. 
Kontrolka pary bliká = 
para sa nahrieva.

TIP:
Ak chcete pri 
šľahaní mlieka 
dosiahnuť 
najlepšie 
výsledky, najprv 
sa uistite, že je 
para nahriata 
(kontrolka pary 
trvalo svieti). 
Budete počuť, 
ako sa zapne 
čerpadlo.

Nastavte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ späť 
na PARU a začnite 
šľahať mlieko.

Správnu teplotu 
mlieka spoznáte 
tak, že na kanvičke 
neudržíte ruku 
dlhšie ako tri 
sekundy.

Vráťte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ do 
zvislej polohy.

Ako bude mlieka 
pribúdať, postupne 
znižujte polohu 
kanvičky, aby bol 
koniec dýzy neustále 
tesne pod hladinou.

Akonáhle dosiahnete 
požadované 
mikropeny, ponorte až 
polovicu dĺžky trysky do 
mlieka.

Vyberte parnú 
trysku z kanvičky.

SPRIEVODCA PRÍPRAVOU KÁVY PRE ZARIADENIE MINI 

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEAD

REMOVE

THERMOBLOCK
58MM CAFÉ GROUP HEADINSERT INSERT

PLEASE EMPTY TRAY

REMOVE
TURN

RETURN

BANG

SPRIEVODCA PRÍPRAVOU KÁVY PRE ZARIADENIE MINI 

14. Prepláchnite a očistite parnú trysku

15. Dokončenie šľahanie mlieka 16. Automatický preplach 

17. Zariadenie očistite

Jedným plynulým 
pohybom vlejte 
mlieko do šálky.

Keď sa voda ochladzuje späť na teplotu 
vhodnú pre prípravu espressa, kontrolka 
pary bliká a do odkvapkávacej misky sa 
vypúšťa horúca voda. Odkvapkávaciu 
misku preto ponechajte na mieste.

S kanvičkou 
niekoľkokrát kliknite 
o pracovnú dosku, 
aby ste uvoľnili 
prípadné väčšie 
vzduchové bubliny.

S mliekom jemne 
zakrúžte, aby malo 
hodvábne jemnú 
štruktúru.

Vráťte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ do 
zvislej polohy.

Utrite parnú trysku 
a jej koniec vlhkou 
utierkou.

Na 1-2 sekundy 
nastávte OVLÁDAČ 
na HORÚCU 
VODU.

Z parnej trysky 
vytečie malé 
množstvo vody so 
zvyškom mlieka.

TIP:
Ak chcete 
zachovať 
optimálny výkon 
parnej trysky, po 
každom šľahanie 
mlieka trysku 
prepláchnite a 
utrite.

Vyklepnite použitú 
kávu z páky.

Skontrolujte, či 
nie je potrebné 
odkvapkávaciu 
misku vyprázdniť.

Otočte pákou a vyberte ju zo sparovacej 
hlavy.

Všetky súčasti 
umyte teplou vodou.



12 13

12 
O’CLOCK

3 
O’CLOCK

MAX

RETURN
60-65°C

PAUSE

Pozícia parnej trysky:
Rameno na 12 
hodinách, Špička na 3 
hodinách.

10. Kanvička 11. Pred šľahaním mlieka

12. Začnite šľahať mlieko

13. Šľahanie mlieka

Pri šľahaní by ste 
mali počuť jemný 
syčivý zvuk.

Overte, že sa v 
kanvičke vytvoril vír.

Udržujte špičku 
parnej trysky tesne 
pod hladinou 
mlieka.

Z parnej trysky 
môže vytécet 
malé množstvo 
vody.

Kontrolka pary 
trvalo svieti = para 
je pripravená. Výdaj 
pozastavíte OVÁDAČOM

Naplňte kanvičku 
studeným mliekom  
dosahujúcim pod 
spodnú hranu lievika.

Nastavte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ na PARU. 
Kontrolka pary bliká = 
para sa nahrieva.

TIP:
Ak chcete pri 
šľahaní mlieka 
dosiahnuť 
najlepšie 
výsledky, najprv 
sa uistite, že je 
para nahriata 
(kontrolka pary 
trvalo svieti). 
Budete počuť, 
ako sa zapne 
čerpadlo.

Nastavte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ späť 
na PARU a začnite 
šľahať mlieko.

Správnu teplotu 
mlieka spoznáte 
tak, že na kanvičke 
neudržíte ruku 
dlhšie ako tri 
sekundy.

Vráťte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ do 
zvislej polohy.

Ako bude mlieka 
pribúdať, postupne 
znižujte polohu 
kanvičky, aby bol 
koniec dýzy neustále 
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aby ste uvoľnili 
prípadné väčšie 
vzduchové bubliny.

S mliekom jemne 
zakrúžte, aby malo 
hodvábne jemnú 
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Vráťte OTOČNÝ 
OVLÁDAČ do 
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a jej koniec vlhkou 
utierkou.
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nastávte OVLÁDAČ 
na HORÚCU 
VODU.

Z parnej trysky 
vytečie malé 
množstvo vody so 
zvyškom mlieka.

TIP:
Ak chcete 
zachovať 
optimálny výkon 
parnej trysky, po 
každom šľahanie 
mlieka trysku 
prepláchnite a 
utrite.

Vyklepnite použitú 
kávu z páky.

Skontrolujte, či 
nie je potrebné 
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misku vyprázdniť.
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Všetky súčasti 
umyte teplou vodou.
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Zariadenie Mini Barista je vybavené 
funkciou automatického riadenia objemu 
extrahovanej kávy.
Pri extrakcii je dosiahnutý presne určený 
objem kávy a potom sa zariadenie 
automaticky zastaví.
Jedna šálka – vydá 1 porciu espressa – 30 
ml
Dve šálky – vydá 2 porcie espressa – 60 
ml
Východiskový objem pre jednotlivé tlačidlá 
možno nastaviť podľa vašich požiadaviek.
Príprava na programovanie

• Skontrolujte zásobník na vodu
Skontrolujte, že je v zásobníku dostatok 
vody.

• Napájanie
Skontrolujte, že:
 - OTOČNÝ OVLÁDAČ je v zvislej 

POHOTOVOSTNEJ pozícii. 
 - Napájací kábel je pripojený k elektrickej 

zásuvke a zásuvka je zapnutá.
 - Zariadenie je ZAPNUTÉ a PRIPRAVENÉ  

na prevádzku.

Dôležité: Ak po vstupe do 
programovacieho režimu po dobu 1 minúty 
nevykonáte žiadnu operáciu, zariadenie 
prejde späť do pohotovostného režimu.

Jedna šálka – Zmena východiskového 
nastavenia objemu
Stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd 
tlačidlo  , dokiaľ nezačne striedavo blikať 
podsvietenie VYPÍNAČA a KONTROLKA 
POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU.

Vložte do páky sitko pre jednu šálku, 
naplňte ju mletou kávou a ubite. Vložte 
páku do sparovacej hlavy.

Nastavte OTOČNÝ OVLADAČ na JEDNA 
ŠÁLKA. Podsvietenie okolo tlačidla a 
KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO 
REŽIMU budú každých niekoľko sekúnd 
blikať.

Začne sa extrakcia espressa. Hneď ako 
objem kávy dosiahne požadovaný objem 
pre 1 šálku, vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ 
späť do zvislej POHOTOVOSTNEJ 
pozície.

Extrakcia espressa sa zastaví. Nové 
nastavenie objemu kávy pre 1 šálku bolo 
uložené. Programovací režim sa ukončí 
a zariadenie prejde do pohotovostného 
režimu.

PROGRAMOVANIE OBJEMU EXTRAHOVANEJ KÁVY
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Dve šálky – Zmena východiskového 
nastavenia objemu
Stlačte a podržte tlačidlo  dokiaľ nezačne 
striedavo blikať podsvietenie okolo tlačidla 

 a KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO 
REŽIMU.

Vložte do páky sitko pre dve šálky, naplňte 
ich mletou kávou a ubite. Vložte páku do 
sparovacej hlavy..

Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na DVE 
ŠÁLKY. Podsvietenie okolo tlačidla  a 
KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO 
REŽIMU budú každých niekoľko sekúnd 
blikať.

Začne sa extrakcia espressa. Hneď ako 
objem kávy dosiahne požadovaný objem 
pre 2 šálky, vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ 
späť do zvislej POHOTOVOSTNEJ 
pozície.

Extrakcia espressa sa zastaví.
Nové nastavenie objemu kávy pre 2 šálky 

bolo uložené. Programovací režim sa 
ukončí a zariadenie prejde do pohotovost-
ného režimu.

Obnovenie východiskového nastavenia 
objemu kávy pre tlačidlo pre 1 a 2 šálky 
Stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd 
tlačidlo , dokiaľ nezačne striedavo blikať 
podsvietenie okolo tlačidla a KONTROLKA 
POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU.

-Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ do pozície 
.

Všetky KONTROLKY naraz 3× zablikajú.
Východiskové nastavenie objemu 
extrahovanej kávy pre jednotlivé tlačidlá 
bolo obnovené. Programovací režim bol 
ukončený.

Vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ do zvislej 
pohotovostnej pozície. Return the DIAL to 
the vertical Ready position.
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Zariadenie Mini Barista je vybavené 
funkciou automatického riadenia objemu 
extrahovanej kávy.
Pri extrakcii je dosiahnutý presne určený 
objem kávy a potom sa zariadenie 
automaticky zastaví.
Jedna šálka – vydá 1 porciu espressa – 30 
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Dve šálky – vydá 2 porcie espressa – 60 
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Východiskový objem pre jednotlivé tlačidlá 
možno nastaviť podľa vašich požiadaviek.
Príprava na programovanie

• Skontrolujte zásobník na vodu
Skontrolujte, že je v zásobníku dostatok 
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Dôležité: Ak po vstupe do 
programovacieho režimu po dobu 1 minúty 
nevykonáte žiadnu operáciu, zariadenie 
prejde späť do pohotovostného režimu.
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Stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd 
tlačidlo  , dokiaľ nezačne striedavo blikať 
podsvietenie VYPÍNAČA a KONTROLKA 
POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU.

Vložte do páky sitko pre jednu šálku, 
naplňte ju mletou kávou a ubite. Vložte 
páku do sparovacej hlavy.

Nastavte OTOČNÝ OVLADAČ na JEDNA 
ŠÁLKA. Podsvietenie okolo tlačidla a 
KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO 
REŽIMU budú každých niekoľko sekúnd 
blikať.

Začne sa extrakcia espressa. Hneď ako 
objem kávy dosiahne požadovaný objem 
pre 1 šálku, vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ 
späť do zvislej POHOTOVOSTNEJ 
pozície.

Extrakcia espressa sa zastaví. Nové 
nastavenie objemu kávy pre 1 šálku bolo 
uložené. Programovací režim sa ukončí 
a zariadenie prejde do pohotovostného 
režimu.
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Dve šálky – Zmena východiskového 
nastavenia objemu
Stlačte a podržte tlačidlo  dokiaľ nezačne 
striedavo blikať podsvietenie okolo tlačidla 

 a KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO 
REŽIMU.

Vložte do páky sitko pre dve šálky, naplňte 
ich mletou kávou a ubite. Vložte páku do 
sparovacej hlavy..

Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na DVE 
ŠÁLKY. Podsvietenie okolo tlačidla  a 
KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO 
REŽIMU budú každých niekoľko sekúnd 
blikať.

Začne sa extrakcia espressa. Hneď ako 
objem kávy dosiahne požadovaný objem 
pre 2 šálky, vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ 
späť do zvislej POHOTOVOSTNEJ 
pozície.

Extrakcia espressa sa zastaví.
Nové nastavenie objemu kávy pre 2 šálky 

bolo uložené. Programovací režim sa 
ukončí a zariadenie prejde do pohotovost-
ného režimu.

Obnovenie východiskového nastavenia 
objemu kávy pre tlačidlo pre 1 a 2 šálky 
Stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd 
tlačidlo , dokiaľ nezačne striedavo blikať 
podsvietenie okolo tlačidla a KONTROLKA 
POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU.

-Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ do pozície 
.

Všetky KONTROLKY naraz 3× zablikajú.
Východiskové nastavenie objemu 
extrahovanej kávy pre jednotlivé tlačidlá 
bolo obnovené. Programovací režim bol 
ukončený.

Vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ do zvislej 
pohotovostnej pozície. Return the DIAL to 
the vertical Ready position.
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Pri extrakcii espressa sa z kávových zŕn 
uvoľňujú oleje. Časom dochádza 
k usadzovaniu zvyškov kávy a olejov, 
ktoré môžu ovplyvniť chuť kávy a správnu 
prevádzku zariadenia. Najjednoduchším 
spôsobom, ako udržiavať vaše zariadenie 
čisté, je pred každou prípravou kávy aj po 
nej prepláchnuť sparovaciu hlavu a parnú 
dýzu vodou. (Viď Návod na použitie).)
Dôležité: Zariadenie, napájací kábel ani 
zástrčku nikdy neponárajte do vody ani 
inej kvapaliny.
Dôležité: Tieto súčasti NEMOŽNO umývať 
v umývačke riadu:
- páka
- odkvapkávacia miska
- tamper
- zásobník na vodu

UPOZORNENIE: Aby ste predišli 
poškodeniu zariadenia, nepoužívajte pri 
čistení jeho vonkajších plôch alkalické 
čistiace prípravky. Použite mäkkú tkaninu 
a jemné rozpúšťadlo. 
Čistiace tablety
Čistiace tablety na čistenie zariadenia na 
prípravu espressa možno zakúpiť online.
Čistenie odkvapkávacej misky
Podľa potreby odkvapkávaciu misku 
vyprázdňujte. Ak sa skrz mriežku 
objaví červený indikátor naplnenia, 
odkvapkávaciu misku ihneď vyprázdnite. 
• Každý týždeň
Vyčistite odkvapkávaciu misku a jej 
mriežku pomocou teplej vody a jemného 
neabrazívneho čistiaceho prostriedku, 
opláchnite a osušte. 

Poznámka: Je bežné, že je vnútorná 
strana odkvapkávacej misky znečistená 
olejmi z mletej kávy.
Čistenie plochy na nahrievanie šálok a 
vonkajšieho krytu zariadenia
Utrite zariadenie mäkkou vlhkou utierkou 
a utrite dosucha. Nepoužívajte alkalické 
čistiace prostriedky, abrazívne hubky ani 
drôtenky, pretože by mohli vonkajší povrch 
poškriabať.

Čistenie páky a sitka
• Po každom použití
Po každom použití obe časti umyte pod 
teplou tečúcou vodou.
• Pravidelne
Umyte všetky súčasti teplou vodou a 
jemným čistiacim prostriedkom.
Čistenie sparovacej hlavy
• Po každom použití
Pred prípravou espressa prepláchnite. 
(Viď Návod na použitie)
• Každý týždeň
Prepláchnite hlavu tak, že nastavíte 
OTOČNÝ OVLÁDAČ do pozície 
Hneď ako sa voda zastaví, vráťte 
OTOČNÝ OVLÁDAČ späť.
Pomocou kefky a vlhkej utierky očistite 
vnútornú drážku.

Čistenie sitiek

• Každé 2 – 3 mesiace
Ponorte sitko cez noc do kanvičky na 
mlieko, do ktorej napustíte teplú vodu a 
vložíte jednu čistiacu tabletu.
 

Nasledujúce ráno umyte kanvičku a sitko 
pod tečúcou vodou a odstráňte všetky 
zvyšky čistiacej tablety.
Vložte sitko do páky (bez kávy) a páku 
vložte do sparovacej hlavy.
Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na JEDNU 
ŠÁLKU. 
Nechajte vodu pretekať pákou. - Vráťte 
OTOČNÝ OVLÁDAČ do zvislej pozície.

• Odblokovanie upchatých sitiek
Ak sa sitko s dvojitým dnom upchá kávou:
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Použite pomôcku na čistenie a vsuňte 
hrot s nápisom „Filter“ do otvoru v sitku. 
(Pomôcku na čistenie nájdete v priestore 
pre príslušenstvo pod odkvapkávacou 
miskou.)

Vložte sitko do páky (bez kávy) a páku 
vložte do sparovacej hlavy.
Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na JEDNU 
ŠÁLKU. Nechajte vodu pretekať pákou.
Po dokončení vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ 
späť do východiskovej pozície.
V prípade potreby tento postup opakujte.
Čistenie parnej dýzy
• Po každom použití
Po každom šľahaní mlieka prepláchnite 
parnú dýzu tak, že na 1 – 2 sekundy 
nastavíte OTOČNÝ OVLÁDAČ na 
HORÚCU VODU.
Utrite parnú dýzu vlhkou utierkou.
(Viď Návod na použitie).
• Každé 2 – 3 mesiace
Ponorte parnú dýzu cez noc do kanvičky 
na mlieko, do ktorej napustíte teplú vodu a 
vložíte jednu čistiacu tabletu.

Ráno vyberte dýzu z kanvičky a 
prepláchnite ju, aby ste sa zbavili všetkých 
zvyškov čistiaceho prípravku. Utrite parnú 
dýzu vlhkou utierkou, aby ste sa zbavili 
všetkých zvyškov čistiaceho prípravku. Po 
dobu 40 sekúnd nechajte dýzou pretekať 
horúcu vodu.
• Ak je parná dýza upchatá
Použite pomôcku na čistenie a vsuňte 
hrot s nápisom „STEAM“ do dýzy. 
(Pomôcku na čistenie nájdete v priestore 
pre príslušenstvo pod odkvapkávacou 

miskou). Nechajte dýzou pretekať horúcu 
vodu.

• Parná dýza zostáva upchatá:
Odskrutkujte špičku parnej dýzy a cez noc 
ju nechajte odmočiť v kanvičke na mlieko, 
do ktorej napustíte teplú vodu a vložíte 
jednu čistiacu tabletu.

Nasledujúce ráno umyte kanvičku a špičku 
dýzy pod tečúcou vodou a odstráňte 
všetky zvyšky čistiacej tablety. Vyčistite 
špičku parnej dýzy pomocou hrotu 
pomôcky na čistenie s nápisom „Steam“. 
Naskrutkujte špičku parnej dýzy späť na 
rameno dýzy. Po dobu 40 sekúnd nechajte 
dýzou pretekať horúcu vodu.
Gumové tesnenie sparovacej hlavy
V sparovacej hlave sa nachádza gumové 
tesnenie, ktoré zaisťuje tesné usadenie 
sitka v priebehu extrakcie.
Dôležité: Ak zariadenie nepoužívate, 
odporúčame ponechávať páku zaistenú 
v sparovacej hlave, pretože tým predĺžite 
životnosť gumového tesnenia. Toto 
tesnenie časom stráca pružnosť a môže 
byť nutné ho vymeniť. Tesnenie je nutné 
vymeniť, keď okolo sparovacej hlavy 
počas extrakcie začne unikať vodnatá 
káva alebo keď je páka aj po zaistení v 
stredovej pozícii v sparovacej hlave stále 
voľná.
Poznámka: Ak sa domnievate, že je 
nutné vymeniť tesnenie v sparovacej 
hlave, obráťte sa na spoločnosť Breville. 
Predtým, než sa pokúsite vymeniť 
tesnenie, vždy najprv kontaktujte 
spoločnosť Breville.
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Pri extrakcii espressa sa z kávových zŕn 
uvoľňujú oleje. Časom dochádza 
k usadzovaniu zvyškov kávy a olejov, 
ktoré môžu ovplyvniť chuť kávy a správnu 
prevádzku zariadenia. Najjednoduchším 
spôsobom, ako udržiavať vaše zariadenie 
čisté, je pred každou prípravou kávy aj po 
nej prepláchnuť sparovaciu hlavu a parnú 
dýzu vodou. (Viď Návod na použitie).)
Dôležité: Zariadenie, napájací kábel ani 
zástrčku nikdy neponárajte do vody ani 
inej kvapaliny.
Dôležité: Tieto súčasti NEMOŽNO umývať 
v umývačke riadu:
- páka
- odkvapkávacia miska
- tamper
- zásobník na vodu

UPOZORNENIE: Aby ste predišli 
poškodeniu zariadenia, nepoužívajte pri 
čistení jeho vonkajších plôch alkalické 
čistiace prípravky. Použite mäkkú tkaninu 
a jemné rozpúšťadlo. 
Čistiace tablety
Čistiace tablety na čistenie zariadenia na 
prípravu espressa možno zakúpiť online.
Čistenie odkvapkávacej misky
Podľa potreby odkvapkávaciu misku 
vyprázdňujte. Ak sa skrz mriežku 
objaví červený indikátor naplnenia, 
odkvapkávaciu misku ihneď vyprázdnite. 
• Každý týždeň
Vyčistite odkvapkávaciu misku a jej 
mriežku pomocou teplej vody a jemného 
neabrazívneho čistiaceho prostriedku, 
opláchnite a osušte. 

Poznámka: Je bežné, že je vnútorná 
strana odkvapkávacej misky znečistená 
olejmi z mletej kávy.
Čistenie plochy na nahrievanie šálok a 
vonkajšieho krytu zariadenia
Utrite zariadenie mäkkou vlhkou utierkou 
a utrite dosucha. Nepoužívajte alkalické 
čistiace prostriedky, abrazívne hubky ani 
drôtenky, pretože by mohli vonkajší povrch 
poškriabať.

Čistenie páky a sitka
• Po každom použití
Po každom použití obe časti umyte pod 
teplou tečúcou vodou.
• Pravidelne
Umyte všetky súčasti teplou vodou a 
jemným čistiacim prostriedkom.
Čistenie sparovacej hlavy
• Po každom použití
Pred prípravou espressa prepláchnite. 
(Viď Návod na použitie)
• Každý týždeň
Prepláchnite hlavu tak, že nastavíte 
OTOČNÝ OVLÁDAČ do pozície 
Hneď ako sa voda zastaví, vráťte 
OTOČNÝ OVLÁDAČ späť.
Pomocou kefky a vlhkej utierky očistite 
vnútornú drážku.

Čistenie sitiek

• Každé 2 – 3 mesiace
Ponorte sitko cez noc do kanvičky na 
mlieko, do ktorej napustíte teplú vodu a 
vložíte jednu čistiacu tabletu.
 

Nasledujúce ráno umyte kanvičku a sitko 
pod tečúcou vodou a odstráňte všetky 
zvyšky čistiacej tablety.
Vložte sitko do páky (bez kávy) a páku 
vložte do sparovacej hlavy.
Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na JEDNU 
ŠÁLKU. 
Nechajte vodu pretekať pákou. - Vráťte 
OTOČNÝ OVLÁDAČ do zvislej pozície.

• Odblokovanie upchatých sitiek
Ak sa sitko s dvojitým dnom upchá kávou:
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Použite pomôcku na čistenie a vsuňte 
hrot s nápisom „Filter“ do otvoru v sitku. 
(Pomôcku na čistenie nájdete v priestore 
pre príslušenstvo pod odkvapkávacou 
miskou.)

Vložte sitko do páky (bez kávy) a páku 
vložte do sparovacej hlavy.
Nastavte OTOČNÝ OVLÁDAČ na JEDNU 
ŠÁLKU. Nechajte vodu pretekať pákou.
Po dokončení vráťte OTOČNÝ OVLÁDAČ 
späť do východiskovej pozície.
V prípade potreby tento postup opakujte.
Čistenie parnej dýzy
• Po každom použití
Po každom šľahaní mlieka prepláchnite 
parnú dýzu tak, že na 1 – 2 sekundy 
nastavíte OTOČNÝ OVLÁDAČ na 
HORÚCU VODU.
Utrite parnú dýzu vlhkou utierkou.
(Viď Návod na použitie).
• Každé 2 – 3 mesiace
Ponorte parnú dýzu cez noc do kanvičky 
na mlieko, do ktorej napustíte teplú vodu a 
vložíte jednu čistiacu tabletu.

Ráno vyberte dýzu z kanvičky a 
prepláchnite ju, aby ste sa zbavili všetkých 
zvyškov čistiaceho prípravku. Utrite parnú 
dýzu vlhkou utierkou, aby ste sa zbavili 
všetkých zvyškov čistiaceho prípravku. Po 
dobu 40 sekúnd nechajte dýzou pretekať 
horúcu vodu.
• Ak je parná dýza upchatá
Použite pomôcku na čistenie a vsuňte 
hrot s nápisom „STEAM“ do dýzy. 
(Pomôcku na čistenie nájdete v priestore 
pre príslušenstvo pod odkvapkávacou 

miskou). Nechajte dýzou pretekať horúcu 
vodu.

• Parná dýza zostáva upchatá:
Odskrutkujte špičku parnej dýzy a cez noc 
ju nechajte odmočiť v kanvičke na mlieko, 
do ktorej napustíte teplú vodu a vložíte 
jednu čistiacu tabletu.

Nasledujúce ráno umyte kanvičku a špičku 
dýzy pod tečúcou vodou a odstráňte 
všetky zvyšky čistiacej tablety. Vyčistite 
špičku parnej dýzy pomocou hrotu 
pomôcky na čistenie s nápisom „Steam“. 
Naskrutkujte špičku parnej dýzy späť na 
rameno dýzy. Po dobu 40 sekúnd nechajte 
dýzou pretekať horúcu vodu.
Gumové tesnenie sparovacej hlavy
V sparovacej hlave sa nachádza gumové 
tesnenie, ktoré zaisťuje tesné usadenie 
sitka v priebehu extrakcie.
Dôležité: Ak zariadenie nepoužívate, 
odporúčame ponechávať páku zaistenú 
v sparovacej hlave, pretože tým predĺžite 
životnosť gumového tesnenia. Toto 
tesnenie časom stráca pružnosť a môže 
byť nutné ho vymeniť. Tesnenie je nutné 
vymeniť, keď okolo sparovacej hlavy 
počas extrakcie začne unikať vodnatá 
káva alebo keď je páka aj po zaistení v 
stredovej pozícii v sparovacej hlave stále 
voľná.
Poznámka: Ak sa domnievate, že je 
nutné vymeniť tesnenie v sparovacej 
hlave, obráťte sa na spoločnosť Breville. 
Predtým, než sa pokúsite vymeniť 
tesnenie, vždy najprv kontaktujte 
spoločnosť Breville.
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ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Problém Možná príčina Riešenie

Páka je voľná 
alebo sa počas 
extrakcie kávy 
uvoľňuje

Káva počas 
extrakcie 
strieka zo 
sparovacej 
hlavy

Káva počas 
extrakcie 
kvapká po 
strane páky

Páka nie je správne 
vložená alebo nebola 
dostatočne utiahnutá.

Skontrolujte, že všetky tri aretačné 
západky na páke sú úplne vložené do 
sparovacej hlavy a páka je otočená do 
stredovej pozície.

Káva je namletá príliš 
najemno.

Zvýšte hrubosť mletia.

Káva je príliš ubitá. Ubite kávu menšou silou.
Horný okraj páky je 
znečistený mletou kávou.

Utrite horný okraj páky aj sparovaciu 
hlavu od zvyškov kávy.

Sparovacia hlava je 
znečistená.

Utrite ju vlhkou utierkou. Pomocou 
kefky očistite tesnenie a všetky časti, 
ktoré zaisťujú páku v hlave.

Gumové tesnenie 
sparovacej hlavy je 
poškodené alebo 
opotrebované.

Obráťte sa na zákaznícky servis 
spoločnosti Breville.
Kontaktné údaje nájdete na zadnej 
strane.

Nevyteká 
žiadna káva

V zásobníku na vodu nie 
je voda.

Naplňte zásobník vodou. Nechajte 
zariadením pretekať vodu bez 
nasadenej páky a uistite sa, že je úplne 
naplnené.

Sitko s dvojitým dnom 
môže byť upchaté.

Vyčistite sitko pomocou pomôcky na 
čistenie.

Káva je namletá príliš na 
jemno alebo je príliš ubitá.

Vyprázdnite sitko a prepláchnite ho 
vodou. Utrite sparovaciu hlavu utierkou.

Káva z páky len 
kvapká

Káva je namletá príliš 
najemno.

Zvýšte hrubosť mletia.

Káva je príliš ubitá. Ubite kávu menšou silou.
Káva nemá 
žiadnu cremu 

Kávové zrná sú staré 
alebo je vopred namletá 
káva vyschnutá.

Použite čerstvú kávu, ktorá je čerstvo 
namletá. 

Uchovávajte vopred 
namletú kávu vo 
vzduchotesnej nádobe.

Tamp more firmly.

Namletá káva nie je 
dostatočne ubitá. 

Ubite kávu väčšou silou.

Káva vyteká 
nerovnomerne

Nerovnomerné ubitie alebo 
prekážka vo výpuste páky.

Skontrolujte, že je káva ubitá 
rovnomerne a že výpust páky nie je 
ničím blokovaný.

Sparená káva 
je príliš mokrá

Pri použití sitiek s dvojitým 
dnom môže káva zostať 
mokrá.

Nechaj páku v sparovacej hlave dokiaľ 
nedokončíte šľahanie mlieka.Voda bude 
mať viac času pre vstrebanie.

ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Problém Možná príčina Riešenie

Káva má 
spálenú chuť

Druh použitej kávy. Skúste použiť inú značku alebo iný 
druh kávy.

Tesne pred extrakciou kávy 
ste použili funkciu pary.

Pred extrakciou kávy chvíľu počkajte, 
než termoblok uvoľní prebytočnú paru 
a schladne na optimálnu teplotu.
Kontrolka  by už nemala blikať 
a KONTROLKA POHOTOVOSTNÉHO 
REŽIMU by mala natrvalo svietiť.

Káva je príliš 
studená

Mlieko zrejme nebolo 
dostatočne zahriate.

Počas šľahania mlieka skontrolujte, 
že je mlieko zahriate na optimálnu 
teplotu. Nesmiete ho však prehriať ani 
sa nesmie začať variť. 

Z parnej dýzy 
nevychádza 
žiadna para

Špička parnej dýzy je 
upchatá.

Viď Údržba a čistenie.

V zásobníku na vodu nie je 
voda.

Naplňte zásobník vodou. Nechajte 
parnou dýzou pretekať vodu, aby ste 
sa uistili, že nie je upchatá.

Pri šľahaní 
mlieka 
nevznikne 
dostatok peny

Mlieko zrejme nie je 
čerstvé.

Použite čerstvé mlieko.

Teplota mlieka je príliš 
vysoká.

Mlieko by na začiatku šľahania malo 
mať teplotu okolo 4 °C.

Typ použitej kanvičky. Najlepšie výsledky dosiahnete pri 
použití nachladenej kanvičky z 
nehrdzavejúcej ocele.

Mlieko dosiahlo bod varu. Začnite znovu použitím čerstvého 
vychladeného mlieka.
Zahrievajte na takú teplotu, aby ste na 
kanvičke udržali ruku po dobu len 3 
sekúnd, cca 60 – 65 °C.

Mlieko tvorí skôr bubliny 
než mikropenu.

Dodržujte správnu polohu špičky 
parnej dýzy. Mala by byť tesne pod 
hladinou mlieka.
Po našľahaní mlieka s kanvičkou 
niekoľkokrát poklepte o pracovnú 
dosku, aby sa uvoľnili väčšie 
vzduchové bubliny.

Nezašľahali ste do mlieka 
dostatočné množstvo 
vzduchu.

Udržujte špičku parnej dýzy tesne 
pod hladinou mlieka. Budete tak môcť 
zašľahať do mlieka viac vzduchu a 
vytvoriť mikropenu.
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ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Problém Možná príčina Riešenie

Páka je voľná 
alebo sa počas 
extrakcie kávy 
uvoľňuje

Káva počas 
extrakcie 
strieka zo 
sparovacej 
hlavy

Káva počas 
extrakcie 
kvapká po 
strane páky

Páka nie je správne 
vložená alebo nebola 
dostatočne utiahnutá.

Skontrolujte, že všetky tri aretačné 
západky na páke sú úplne vložené do 
sparovacej hlavy a páka je otočená do 
stredovej pozície.

Káva je namletá príliš 
najemno.

Zvýšte hrubosť mletia.
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ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Problém Možná príčina Riešenie
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sekúnd, cca 60 – 65 °C.

Mlieko tvorí skôr bubliny 
než mikropenu.
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ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ NÁHRADNÉ DIELY
Ďalšie náhradné diely a príslušenstvo 
nájdete na www.breville.co.uk.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Príklady riešenia problémov a odpovede 
na časté otázky nájdete na webe:
www.breville.co.uk/faqs

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
Tento spotrebič musí byť riadne 
uzemnený.
Ak zástrčka nie je vhodná pre zásuvky vo 
vašej domácnosti, možno ju demontovať a 
nahradiť správnym typom.
Ak je nutné vymeniť poistku v plastovom 
výlisku zástrčky, je potrebné namontovať 
kryt poistky späť na miesto. Zariadenie sa 
nesmie používať bez nasadeného krytu 
poistky.
Ak zástrčka nie je vhodná, mala by byť 
demontovaná a nahradená správnym 
typom, ako je popísané nižšie. Ak 
demontujete zástrčku, nesmiete ju pripojiť 
ku 13 A zásuvke a musíte ju ihneď 
zlikvidovať.
Ak svorky v zástrčke nie sú označené 
alebo si nie ste istí, ako zástrčku správne 
namontovať, obráťte sa na kvalifikovaného 
elektrikára.

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

Problém Možná príčina Riešenie

Čerpadlo 
vydáva 
neobvyklý zvuk

V zásobníku nie je voda. Naplňte zásobník vodou.
Zásobník na vodu nie je 
správne vložený.

Vložte správne zásobník na vodu na 
jeho miesto v zadnej časti jednotky.

Skontrolujte, že ste po 
vybalení odstránili zo 
zásobníka červenú zátku.

Vytiahnite červenú zátku umiestnenú 
na spodnej strane zásobníka na vodu.

Ak sa vám s využitím týchto informácií nepodarilo problém odstrániť, obráťte sa na 
zákaznícky servis spoločnosti Breville. Kontaktné údaje nájdete na zadnej strane.

Zaistite, aby bol vonkajší 
plášť kábla pevne uchytený v 
držiaku kábla

Modrý

Zelený

Hnědý

Pojistka 
13A
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POPREDAJNÝ SERVIS
Naše zariadenie je veľmi kvalitné a spĺňa 
prísne normy. Produkt neobsahuje žiadne 
súčasti, ktorých servis by mohol robiť 
používateľ. Ak produkt prestane fungovať, 
postupujte podľa týchto krokov:
• Uistite sa, že ste správne dodržali všetky 
pokyny.
• Skontrolujte, či nezhorela poistka.
• Overte, že zásuvka je funkčná.
Ak produkt nefunguje, vráťte ho predajcovi 
a požiadajte o výmenu či opravu. 
Produkt môžete odovzdať na oddelenie 
zákazníckeho servisu nasledovne:
1. Produkt starostlivo zabaľte (prednostne 
do pôvodného obalu). Pred tým sa uistite, 
že je produkt čistý.
2. Pri všetkej komunikácii uvádzajte svoje 
meno a adresu a číslo modelu produktu 
(na štítku).
3. Uveďte dôvod, prečo produkt vraciate.
4. Ak je produkt v záruke, doplňte 
informáciu, kedy a kde ste produkt zakúpili, 
a priložte doklad o kúpe (napr. účtenku).
5. Odošlite zásielku na adresu 
zákazníckeho servisu uvedenú nižšie:

Customer Service Department
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited

Middleton Road, Royton, Oldham
OL2 5LN, UK

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

ZÁRUKA
Uschovajte si, prosím, doklad o kúpe, 
pretože bude vyžadovaný u všetkých 
nárokov v rámci záruky.
Na tento produkt sa vzťahuje záruka 
v dĺžke 2 rokov od dátumu kúpy, ako je 
popísané v tomto dokumente.
Ak počas tejto záručnej doby produkt 
prestane pracovať v dôsledku konštrukčnej 
alebo výrobnej chyby, vráťte ho, prosím, 
predajcovi a priložte doklad o kúpe a kópiu 
tejto záruky.
Práva a výhody v rámci tejto záruky siahajú 
nad rámec vašich zákonných práv, ktoré 
touto zárukou nie sú nijako dotknuté. Tieto 
podmienky môže zmeniť iba spoločnosť 
Jarden Consumer Solutions (Europe) 
Limited („JCS (Europe)“).
Spoločnosť JCS (Europe) sa zaväzuje, že 
v záručnej dobe bezplatne opraví alebo 
vymení zariadenie alebo akúkoľvek jeho 
časť, pokiaľ sa zistí, že nepracuje správne, 
za predpokladu, že:
• problém bezodkladne oznámite 
predajcovi alebo spoločnosti JCS 
(Europe); a
• zariadenie nebolo akokoľvek upravované 
ani nebolo poškodené, nesprávne 
použité, použité na nevhodný účel, 
nebolo opravované ani upravované nikým 
iným než autorizovaným pracovníkom 
spoločnosti JCS (Europe).

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby, ku 
ktorým dôjde v dôsledku nesprávneho 
používania, poškodenia, použitia na 
nevhodný účel, použitia s nesprávnym 
napätím, v dôsledku zásahu vyššej 
moci, udalostí mimo kontrolu spoločnosti 
JCS (Europe), opravy alebo úpravy 
vykonanej osobou inou než autorizovaným 
pracovníkom spoločnosti JCS (Europe) 
alebo v dôsledku nedodržania pokynov 
na použitie. Na bežné opotrebenie, okrem 
iného, vrátane miernych rozdielov vo farbe 
a škrabancov, sa táto záruka nevzťahuje.
Práva vyplývajúce z tejto záruky sa 
vzťahujú iba na pôvodného kupujúceho a 
netýkajú sa komerčného ani skupinového 
použitia.
Ak sa na vaše zariadenie vzťahuje záruka 
pre špecifickú krajinu alebo obsahuje 
dodatočné záručné informácie, riaďte sa 
namiesto týchto pokynov podmienkami 
vašej záruky alebo sa obráťte na 
miestneho autorizovaného predajcu, ktorý 
vám poskytne viac informácií.
Odpadové elektrické zariadenia by nemali 
byť likvidované spoločne s domovým 
odpadom. Pokiaľ je to možné, mali by 
byť odovzdané na riadnu recykláciu. 
Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie a 
odpadových elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ) získate na adrese 
enquiriesEurope@jardencs.com.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK   



22 23

POPREDAJNÝ SERVIS
Naše zariadenie je veľmi kvalitné a spĺňa 
prísne normy. Produkt neobsahuje žiadne 
súčasti, ktorých servis by mohol robiť 
používateľ. Ak produkt prestane fungovať, 
postupujte podľa týchto krokov:
• Uistite sa, že ste správne dodržali všetky 
pokyny.
• Skontrolujte, či nezhorela poistka.
• Overte, že zásuvka je funkčná.
Ak produkt nefunguje, vráťte ho predajcovi 
a požiadajte o výmenu či opravu. 
Produkt môžete odovzdať na oddelenie 
zákazníckeho servisu nasledovne:
1. Produkt starostlivo zabaľte (prednostne 
do pôvodného obalu). Pred tým sa uistite, 
že je produkt čistý.
2. Pri všetkej komunikácii uvádzajte svoje 
meno a adresu a číslo modelu produktu 
(na štítku).
3. Uveďte dôvod, prečo produkt vraciate.
4. Ak je produkt v záruke, doplňte 
informáciu, kedy a kde ste produkt zakúpili, 
a priložte doklad o kúpe (napr. účtenku).
5. Odošlite zásielku na adresu 
zákazníckeho servisu uvedenú nižšie:

Customer Service Department
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited

Middleton Road, Royton, Oldham
OL2 5LN, UK

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

ZÁRUKA
Uschovajte si, prosím, doklad o kúpe, 
pretože bude vyžadovaný u všetkých 
nárokov v rámci záruky.
Na tento produkt sa vzťahuje záruka 
v dĺžke 2 rokov od dátumu kúpy, ako je 
popísané v tomto dokumente.
Ak počas tejto záručnej doby produkt 
prestane pracovať v dôsledku konštrukčnej 
alebo výrobnej chyby, vráťte ho, prosím, 
predajcovi a priložte doklad o kúpe a kópiu 
tejto záruky.
Práva a výhody v rámci tejto záruky siahajú 
nad rámec vašich zákonných práv, ktoré 
touto zárukou nie sú nijako dotknuté. Tieto 
podmienky môže zmeniť iba spoločnosť 
Jarden Consumer Solutions (Europe) 
Limited („JCS (Europe)“).
Spoločnosť JCS (Europe) sa zaväzuje, že 
v záručnej dobe bezplatne opraví alebo 
vymení zariadenie alebo akúkoľvek jeho 
časť, pokiaľ sa zistí, že nepracuje správne, 
za predpokladu, že:
• problém bezodkladne oznámite 
predajcovi alebo spoločnosti JCS 
(Europe); a
• zariadenie nebolo akokoľvek upravované 
ani nebolo poškodené, nesprávne 
použité, použité na nevhodný účel, 
nebolo opravované ani upravované nikým 
iným než autorizovaným pracovníkom 
spoločnosti JCS (Europe).

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby, ku 
ktorým dôjde v dôsledku nesprávneho 
používania, poškodenia, použitia na 
nevhodný účel, použitia s nesprávnym 
napätím, v dôsledku zásahu vyššej 
moci, udalostí mimo kontrolu spoločnosti 
JCS (Europe), opravy alebo úpravy 
vykonanej osobou inou než autorizovaným 
pracovníkom spoločnosti JCS (Europe) 
alebo v dôsledku nedodržania pokynov 
na použitie. Na bežné opotrebenie, okrem 
iného, vrátane miernych rozdielov vo farbe 
a škrabancov, sa táto záruka nevzťahuje.
Práva vyplývajúce z tejto záruky sa 
vzťahujú iba na pôvodného kupujúceho a 
netýkajú sa komerčného ani skupinového 
použitia.
Ak sa na vaše zariadenie vzťahuje záruka 
pre špecifickú krajinu alebo obsahuje 
dodatočné záručné informácie, riaďte sa 
namiesto týchto pokynov podmienkami 
vašej záruky alebo sa obráťte na 
miestneho autorizovaného predajcu, ktorý 
vám poskytne viac informácií.
Odpadové elektrické zariadenia by nemali 
byť likvidované spoločne s domovým 
odpadom. Pokiaľ je to možné, mali by 
byť odovzdané na riadnu recykláciu. 
Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie a 
odpadových elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ) získate na adrese 
enquiriesEurope@jardencs.com.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK   



VCF125X_20MLM1 (EMEA) P.N. 199668 Rev. B 
GCDS-BRE-JC

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

e-mail: enquiriesEurope@jardencs.com
Telephone: 0203 564 8355

0800 028 7154 (FREEPHONE)

For Customer Service details, please see the website.

www.breville.co.uk

© 2020 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited,

5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Newell Brands Inc.

Vzhľadom na neustály vývoj produktov sa môže dodaný produkt od ilustrácie mierne líšiť.
Vytlačené v Číne


