
Kávovar Bijou Espresso
s parní tryskou
VCF149X

Uživatelská příručka
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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. 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.

5. Při používání jakéhokoliv 
spotřebiče v blízkosti 
dětí je nutný pečlivý 
dohled. Děti si nesmí 
se spotřebičem hrát.

6. Odpojte spotřebič 
ze zásuvky, pokud není 
používán a před čištěním. 
Před nasazováním 
nebo odebíráním 
součástí a před čištěním 
spotřebiče jej nechte 
vychladnout. Podrobné 
informace naleznete 
v části Čištění.

7. Nepoužívejte žádný 
spotřebič s poškozeným 
kabelem nebo zástrčkou 
nebo po selhání 
spotřebiče, nebo byl-li 
jakýmkoliv způsobem 

DŮLEŽITÁ 
BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ
Při používání elektrických 
spotřebičů je třeba vždy 
dodržovat základní 
bezpečnostní opatření, 
aby se snížilo riziko požáru, 
úrazu elektrickým proudem 
a/nebo zranění osob, včetně 
následujícího:
1. Přečtěte si všechny 

pokyny.
2. 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.

3. Pro ochranu před 
úrazem elektrickým 
proudem neumisťujte 
ani neponořujte kabel, 
zástrčky nebo hlavní část 
spotřebiče do vody nebo 
jiných kapalin.

4. Tento spotřebič mohou 
používat děti ve věku 
od 8 let a osoby 
se sníženými fyzickými, 



587

poškozen. Pokud 
je napájecí kabel 
poškozen, musí být 
vyměněn výrobcem, 
jeho servisním 
zástupcem nebo 
podobně kvalifikovanými 
osobami, aby se předešlo 
nebezpečí. 

8. Použití příslušenství, 
které není doporučeno 
výrobcem spotřebiče pro 
použití s ním, může vést  
k požáru, úrazu 
elektrickým proudem 
nebo zranění osob.

9. Nenechávejte kabel viset 
přes okraj stolu nebo 
pultu, ani se nedotýkejte 
horkých povrchů.

10. Neumisťujte spotřebič 
na horký plynový hořák 
nebo elektrickou plotnu 
nebo do jejich blízkosti, 
ani do vyhřívané trouby.

11. Vždy nejprve připojte 
zástrčku k spotřebiči 
a poté zapojte kabel 
do síťové zásuvky 
(u spotřebičů 
s odnímatelnými kabely). 
Pro odpojení otočte 
každý ovladač do vypnuté 
polohy a potom vytáhněte 
zástrčku ze síťové 
zásuvky.

12. Tento spotřebič je určen 
pouze pro použití 

v domácnosti. Nikdy 
nepoužívejte toto zařízení 
k jiným účelům, než 
k jakému je určeno. 
Nepoužívejte tento 
spotřebič venku.

13. Během používání 
by měla být všechna víka 
uzavřena.

14. Nesprávné použití tohoto 
zařízení může způsobit 
úraz elektrickým proudem 
a/nebo zranění osob.

15. Kávovar nesmí být 
během používání umístěn 
ve skříňce.

ULOŽTE SI TYTO 
POKYNY 
POUZE PRO POUŽITÍ 
V DOMÁCNOSTI
OZNÁMENÍ K PRODUKTU
1. Umístěte spotřebič 

na tvrdý, rovný a plochý 
povrch, aby nedošlo 
k narušení proudění 
vzduchu pod kávovarem 
Breville Bijou Espresso.

2. Nepoužívejte spotřebič 
s prázdným zásobníkem 
vody.

3. Během používání 
udržujte prostor nad 
spotřebičem volný, 
protože spotřebič opouští 
horká pára.
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SEZNAMTE SE SE SVÝM KÁVOVAREM BREVILLE BIJOU ESPRESSO
Breville Bijou Espresso:
1.  Tlačítko Zapnout/Vypnout
2.  Tlačítko Příprava nápoje/Připraveno
3.  Tlačítko páry
4.  Otočný ovladač
 a. Kontrolka “Připraveno”
 b. Kontrolka pohotovostního režimu
 c. Kontrolka páry nebo horké vody
5.  Páka/portafiltr
 a. Zajišťovací spona filtru
6.  Odměrka / pěchovadlo

7.  Filtry
 a. Jednoduché espresso
 b. Dvojité espresso
8.  Krytka odkapávací misky
9.  Držák odkapávací misky vody
10. Odnímatelná odkapávací miska
11. Parní tryska
12. Kryt parní trysky
13. Víko vodní nádrže
14. Zásobník na vodu

STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA
VÝSTRAHA: Tato stručná referenční 
příručka není určena jako náhrada celé 
uživatelské příručky a před použitím 
tohoto spotřebiče byste si měli přečíst 
a porozumět výstrahám a pokynům 
uvedeným v uživatelské příručce.
Stručný průvodce přípravou kávy 
v kávovaru Breville Bijou Espresso:
1. Před první přípravou kávy kávovar 

vyčistěte a připravte.
2. Naplňte nádržku na vodu k rysce 

„MAX“ čistou, filtrovanou vodou. 
3. Zapněte Breville Bijou Espresso 

stisknutím tlačítka napájení (1) 
na přední straně jednotky, tlačítko 
přípravy nápoje (2) se automaticky 
rozsvítí.

 POZNÁMKA: Kontrolka tlačítka 
přípravy nápoje bude pulzovat, zatímco 
se jednotka se zahřívá, a rozsvítí 
se plně, jakmile bude přístroj Bijou 
Espresso připraven k použití.

4. Vložte požadovanou mletou kávu 
do portafiltru a vložte do kávovaru 
Bijou Espresso. 

5. Umístěte na odkapávací misku vhodný 
šálek.

6. Otočte ovladač (4) do polohy 
„Připraveno“ a začněte vydávat 
espresso.

7. Po podání požadovaného množství 
espressa otočte ovladačem zpět 
do polohy „Pohotovostní režim“. 

8. Vychutnejte si kávu!

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – 
ZAČÍNÁME 
1. Vybalte kávovar Breville Bijou Espresso 

a vyjměte z něj plastové sáčky, kartony 
a pásky.

2. Umístěte kávovar Breville Bijou 
Espresso na suchou, stabilní, 
vodorovnou stolní desku. 

 DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE PLASTOVÉ 
SÁČKY MIMO DOSAH DĚTÍ.

PŘED POUŽITÍM VYČISTĚTE 
A NAPLŇTE
Postupujte podle následujících 
jednoduchých kroků:
Neponořujte hlavní část spotřebiče, napájecí 
kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. 
1. Všechny odnímatelné části umyjte v teplé 

vodě jemným čisticím prostředkem.
2. Naplňte nádržku na vodu k rysce 

„MAX“ čistou, filtrovanou vodou.
3. Zapněte Breville Bijou Espresso 

stisknutím tlačítka napájení (1) na přední 
straně jednotky, tlačítko přípravy 
nápoje (2) se automaticky rozsvítí.

 POZNÁMKA: Kontrolka tlačítka 
přípravy nápoje bude pulzovat, zatímco 
se jednotka se zahřívá, a rozsvítí 
se plně, jakmile bude přístroj Bijou 
Espresso připraven k použití.

4. Umístěte filtr do portafiltru a vložte portafiltr 
do stanovené polohy, pak umístěte velkou 
nádobu nebo misku tak, aby zachytila 
přibližně 400 ml kapaliny nebo misku do 
polohy na odkapávací misce – v případě 
potřeby můžete odkapávací misku 
vyjmout, abyste získali větší prostor. 

5. Otočte ovladačem do polohy „Připraveno“. 
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6. Nechte jednotku pracovat a vodu 
protékat portafiltrem. Přístroj se 
automaticky vypne po 60 sekundách.

 POZNÁMKA: Dbejte na to, aby nádoba 
nebo miska nepřetékala vodou, pokud 
se to zdá pravděpodobné, vypněte 
ručně otočný ovladač.

8. Po ukončení výdeje z jednotky otočte 
ovladačem do polohy „Pohotovostní 
režim“.

9. Vodu zlikvidujte. Váš kávovar Breville® 
Bijou Espresso je připraven k použití!

JAK SI UDĚLAT PRVNÍ ESPRESSO
1. Naplňte nádržku na vodu k rysce 

„MAX“ čistou, filtrovanou vodou.
2. Zapněte kávovar Bijou Espresso stisknutím 

tlačítka napájení na přední straně přístroje. 
3. POZNÁMKA: Kontrolka tlačítka přípravy 

nápoje bude pulzovat, zatímco se jednotka 
se zahřívá, a rozsvítí se plně, jakmile bude 
přístroj Bijou Espresso připraven k použití.

4. Zvolte velikost filtru: Jednodávkový filtr 
nebo dvoudávkový filtr. Vložte filtr do 
portafiltru a ujistěte se, že výčnělek 
na filtru je zarovnán se zářezem 
na portafiltru. 

5. Přidejte do filtru jemně mletou kávu 
na espresso.

 a.  Pomocí pěchovadla rovnoměrně 
slisujte mletou kávu. Poté otřete okraje, 
abyste odstranili přebytečnou kávu.

6. Vložte portafiltr do jednotky:
 a.  Udržujte rukojeť portafiltru naplocho.
 b.  Vložte hlavu portafiltru pod 

úhlem 45° (vlevo).
 c.  Otočte pákou portafiltru pod 

úhlem 90°. Páka portafiltru by 
měla být ve střední poloze. 

7. Umístěte šálek pod portafiltr.
8. Otočte ovladač do polohy „Připraveno“ 

a jednotka začne vydávat nápoj 
automaticky. Po celou dobu dávkovacího 
cyklu svítí kontrolka stavu extrakce.

9. Po podání požadovaného množství 
kávy otočte ovladačem do polohy 
„Pohotovostní režim“.

 POZNÁMKA: Po přesunutí otočného 
ovladače do polohy pohotovostního 
režimu bude káva i nadále proudit 
po krátkou dobu, než z portafiltru 
odteče káva. 

10. Vychutnejte si kávu!

JAK NAPĚNIT MLÉKO
1. Naplňte nádržku na vodu k rysce 

„MAX“ čistou, filtrovanou vodou. 
2. Naplňte konvičku nebo šálek studeným 

mlékem do 1/3 až 1/2. 
 POZNÁMKA: Lze použít jakýkoliv druh 

mléka – sójové, rýžové, mandlové, 
kokosové atd. – ale nejlepší pěnu 
vytváří plnotučné mléčné mléko.

3. Stiskněte tlačítko páry. 
 POZNÁMKA: Kontrolka připravenosti 

bude pulzovat, zatímco se voda 
zahřívá. Jakmile jednotka dosáhne 
správné teploty, kontrolka připravenosti 
se plně rozsvítí. 

4. Vložte konec trysky pro napěnění 
mléka těsně pod hladinu mléka.

5. Otočte ovladačem na páru a z parní 
trysky bude proudit pára. Mléko 
napařujte, dokud nedosáhne 
požadované struktury a teploty. 

 POZNÁMKA: Napěněné mléko vydává 
syčivý zvuk. Dávejte pozor v blízkosti horké 
páry, aby nedošlo k popálení a opaření.

6. Po dokončení otočte ovladač do polohy 
„Pohotovostní režim“. Poté vyjměte 
parní trysku z nádoby nebo šálku 
na mléko. 

 POZNÁMKA: Po napěnění mléka musí 
být jednotka několik minut nechána 
vychladnout nebo musí být proveden 
cyklus ochlazování, protože jinak bude 
na přípravu kávy příliš horká. 

 Doporučuje se při přípravě více nápojů 
s napěněným mlékem, abyste udělali 
espresso jako první, před napěňováním 
mléka. 

1 DÁVKA 2 DÁVKY

OTOČIT

OTOČIT
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přípravy nápoje (2) se automaticky 
rozsvítí.

 POZNÁMKA: Kontrolka tlačítka 
přípravy nápoje bude pulzovat, zatímco 
se jednotka se zahřívá, a rozsvítí 
se plně, jakmile bude přístroj Bijou 
Espresso připraven k použití.

4. Vložte požadovanou mletou kávu 
do portafiltru a vložte do kávovaru 
Bijou Espresso. 

5. Umístěte na odkapávací misku vhodný 
šálek.
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7. Po podání požadovaného množství 
espressa otočte ovladačem zpět 
do polohy „Pohotovostní režim“. 

8. Vychutnejte si kávu!

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – 
ZAČÍNÁME 
1. Vybalte kávovar Breville Bijou Espresso 

a vyjměte z něj plastové sáčky, kartony 
a pásky.

2. Umístěte kávovar Breville Bijou 
Espresso na suchou, stabilní, 
vodorovnou stolní desku. 

 DŮLEŽITÉ: UCHOVÁVEJTE PLASTOVÉ 
SÁČKY MIMO DOSAH DĚTÍ.

PŘED POUŽITÍM VYČISTĚTE 
A NAPLŇTE
Postupujte podle následujících 
jednoduchých kroků:
Neponořujte hlavní část spotřebiče, napájecí 
kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. 
1. Všechny odnímatelné části umyjte v teplé 

vodě jemným čisticím prostředkem.
2. Naplňte nádržku na vodu k rysce 

„MAX“ čistou, filtrovanou vodou.
3. Zapněte Breville Bijou Espresso 

stisknutím tlačítka napájení (1) na přední 
straně jednotky, tlačítko přípravy 
nápoje (2) se automaticky rozsvítí.

 POZNÁMKA: Kontrolka tlačítka 
přípravy nápoje bude pulzovat, zatímco 
se jednotka se zahřívá, a rozsvítí 
se plně, jakmile bude přístroj Bijou 
Espresso připraven k použití.

4. Umístěte filtr do portafiltru a vložte portafiltr 
do stanovené polohy, pak umístěte velkou 
nádobu nebo misku tak, aby zachytila 
přibližně 400 ml kapaliny nebo misku do 
polohy na odkapávací misce – v případě 
potřeby můžete odkapávací misku 
vyjmout, abyste získali větší prostor. 

5. Otočte ovladačem do polohy „Připraveno“. 
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7. Nezapomeňte po každém použití vyčistit 
parní trysku. Pokyny, jak na to, naleznete 
v části čištění.

8. Vychutnejte si kávu!
Užitečné tipy pro napařování mléka:
1. Vložte konec trysky pro napěnění 

mléka těsně pod hladinu mléka.
2. Umístěte trysku nádobu na mléko 

pod úhlem, který umožňuje pohyb 
mléka vířivým způsobem.

3. Jakmile hladina mléka stoupne, 
spusťte konvičku s mlékem níže, 
abyste udrželi konec parní trysky 
těsně pod povrchem. 

4. Po dosažení požadované 
struktury ponořte parní trysku do 
poloviny a ohřívejte mléko, dokud 
na konvičce udržíte ruku asi 
3 vteřiny.

Cyklus chlazení
Po napařování bude přístroj příliš horký 
na to, aby mohl okamžitě znovu připravit 
kávu. Kontrolka tlačítka přípravy nápoje bude 
po stisknutí rychle blikat a pokud je otočný 
ovladač přesunut do polohy Připraveno, 
nebude jednotka kávu vydávat. Jednotku  
lze nechat několik minut přirozeně 
vychladnout nebo provést následující postup.
1.  Ujistěte se, že otočný ovladač 

je ve vypnuté poloze
2.  Umístěte prázdnou konvičku na mléko na 

pracovní desku a ujistěte se, že je konec 
parní trysky dostatečně zasunut dovnitř.

3.  Stiskněte tlačítko přípravy nápoje, 
kontrolka bude blikat a signalizovat, 
že je jednotka přehřátá.

4.  Přesuňte otočný ovladač po směru 
hodinových ručiček do polohy 
napařování, pára se začne dávkovat.

5.  Jednotka automaticky zahájí cyklus 
ochlazování, čerpadlo bude pracovat 
v pulsech a vydávat dávky páry a poté 
vody skrze parní trysku. Celý cyklus 
bude trvat přibližně 40 sekund

6.  Jakmile jednotka dostatečně vychladne, 
rozsvítí se kontrolka tlačítka Přiraveno 
a voda přestane být vypouštěna z parní 
trysky.

7.  Otočte ovladač do polohy „Pohotovostní 
režim“.

8.  Přístroj je nyní připraven na přípravu 
dalšího espressa.

Dávkovač horké vody
Váš kávovar Breville Bijou Espresso 
může vydávat horkou vodu z parní trysky 
pro použití při přípravě objemnějších 
kávových nápojů.
1.  Umístěte šálek s espressem 

na pracovní desku a vložte dovnitř 
konec parní trysky.

2.  Stiskněte tlačítko přípravy nápoje 
a ujistěte se, že kontrolka svítí 
a jednotka je připravena k použití.

3.  Otočte ovladačem po směru 
hodinových ručiček do polohy pára/
horká voda. Z parní trysky bude proudit 
horká voda.

4.  Po podání požadovaného množství 
horké vody otočte ovladačem do polohy 
„Pohotovostní režim“.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ
Před čištěním se ujistěte, že je váš 
kávovar Breville Bijou Espresso odpojen 
a zcela vychladl. Doporučujeme ruční 
mytí všech částí, aby se zachoval jejich 
vzhled. Neponořujte hlavní část spotřebiče, 
napájecí kabel a zástrčku do vody nebo 
jiné kapaliny. 
Espresso
1. Jakmile dokončíte espresso, 

vyjměte portafiltr a zlikvidujte mletou 
kávu. Přepněte „pojistnou svorku 
filtru“ umístěnou v rukojeti tak, aby 
se zavěsila přes okraj filtru, a držte 
ji při vysypávání kávové sedliny na 
místě. To pomáhá udržet filtr bezpečně 
na místě a zároveň vytlačit kávovou 
sedlinu z filtru.

2. Vyjměte filtr z portafiltru jemným 
otočením, dokud není výčnělek 
zarovnán se zářezem. Filtr a portafiltr 
espressa umyjte vodou a jemným 
tekutým mýdlem.  

3. Vložte filtr zpět do portafiltru a vložte 
jej zpět do kávovaru Breville Bijou 
Espresso. Postupujte podle stejných 
kroků pro přípravě espressa, ale 
naprázdno bez kávy. Zlikvidujte vodu 
v šálku.

4. Vyjměte portafiltr z přístroje a důkladně 
jej osušte. 

 POZNÁMKA: Portafiltr NENÍ možné 
mýt v myčce.  
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Parní tryska
1. Vlhkým hadrem otřete kovové 

části trysky. V případě potřeby lze 
odšroubovat konec parní trysky pro 
čištění.

2. Naplňte zásobník vody a umístěte 
nádobu pod parní trysku.

3. Stiskněte tlačítko páry, počkejte, 
až se kontrolka rozsvítí, a poté 
proveďte „cyklus ochlazování“, jak 
je popsáno na jiném místě příručky. 
Gumový kryt parní trysky lze v případě 
potřeby odstranit za účelem čištění. 
Jednoduše odšroubujte konec parní 
trysky a odsuňte gumový kryt z trysky. 
Jako mazivo může být výhodné použít 
vodu, která napomáhá klouzání 
gumového krytu po celé délce dříku.

Vyprázdnění odkapávací misky
1. Když se odkapávací miska naplní, 

opatrně vysuňte misku z kávovaru 
Breville Bijou Espresso, sejměte kryt 
odkapávací misky a vodu zlikvidujte.

2. Položte kryt odkapávací misky zpět 
na odkapávací misku a zasuňte jej 
do jednotky. 

ODVÁPNĚNÍ
Po delším používání může u vašeho 
kávovaru Breville Bijou Espresso dojít 
k nahromadění minerálních usazenin, 
a proto vyžaduje odvápnění. 
Doporučujeme odvápnit jednotku každých 
4-6 měsíců, i když tato doba bude záviset 
na tvrdosti vody a četnosti použití. 

DŮLEŽITÉ: Pokud není proces odvápnění 
dokončen nebo byl přerušen v některém 
z jeho kroků, budete muset proces 
odvápnění zahájit znovu od začátku.

Odvápnění:
1. Do prázdného zásobníku vody přidejte 

2,5 polévkové lžíce bílého octa. Přidejte 
do zásobníku vody 1,5 l vody. Roztok 
nechte důkladně promíchat.

2. Umístěte zásobník vody na místo.
3. Vložte některý filtr do portafiltru a ten 

zasuňte do kávovaru Breville Bijou 
Espresso bez kávy.

4. Umístěte velkou nádobu nebo misku 
na kryt odkapávací misky. 

5. Zapněte jednotku a stiskněte 
tlačítko přípravy nápoje. Počkejte, 
až se kontrolka tlačítka rozsvítí. 

6. Otočte ovladačem do polohy 
„Připraveno“.

7.  Voda bude dávkována nepřetržitě 
po dobu 60 sekund, jednotka poté 
automaticky zastaví dávkování.

8.  Otočte ovladač zpět do polohy 
„Pohotovostní režim“ a vodu zlikvidujte. 

9.  Umístěte velkou nádobu nebo misku 
na odkapávací misku a umístěte do 
ní parní trysku.

10. Ujistěte se, že tlačítko přípravy nápoje 
bylo stisknuto a svítí stále.

11. Otočte ovladač po směru hodinových 
ručiček do polohy páry.

12. Voda bude dávkována nepřetržitě 
po dobu 60 sekund, jednotka poté 
zastaví dávkování.

13. Otočte ovladač zpět do polohy 
„Pohotovostní režim“ a vodu zlikvidujte.

14. Zásobník vody a sestavu portafiltru 
opláchněte teplou vodou a jemným 
jemným čisticím protředkem.

15. Doplňte zásobník vody až po rysku 
Max čistou vodou a opakujte krok 2.
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7. Nezapomeňte po každém použití vyčistit 
parní trysku. Pokyny, jak na to, naleznete 
v části čištění.

8. Vychutnejte si kávu!
Užitečné tipy pro napařování mléka:
1. Vložte konec trysky pro napěnění 

mléka těsně pod hladinu mléka.
2. Umístěte trysku nádobu na mléko 

pod úhlem, který umožňuje pohyb 
mléka vířivým způsobem.

3. Jakmile hladina mléka stoupne, 
spusťte konvičku s mlékem níže, 
abyste udrželi konec parní trysky 
těsně pod povrchem. 

4. Po dosažení požadované 
struktury ponořte parní trysku do 
poloviny a ohřívejte mléko, dokud 
na konvičce udržíte ruku asi 
3 vteřiny.

Cyklus chlazení
Po napařování bude přístroj příliš horký 
na to, aby mohl okamžitě znovu připravit 
kávu. Kontrolka tlačítka přípravy nápoje bude 
po stisknutí rychle blikat a pokud je otočný 
ovladač přesunut do polohy Připraveno, 
nebude jednotka kávu vydávat. Jednotku  
lze nechat několik minut přirozeně 
vychladnout nebo provést následující postup.
1.  Ujistěte se, že otočný ovladač 

je ve vypnuté poloze
2.  Umístěte prázdnou konvičku na mléko na 

pracovní desku a ujistěte se, že je konec 
parní trysky dostatečně zasunut dovnitř.

3.  Stiskněte tlačítko přípravy nápoje, 
kontrolka bude blikat a signalizovat, 
že je jednotka přehřátá.

4.  Přesuňte otočný ovladač po směru 
hodinových ručiček do polohy 
napařování, pára se začne dávkovat.

5.  Jednotka automaticky zahájí cyklus 
ochlazování, čerpadlo bude pracovat 
v pulsech a vydávat dávky páry a poté 
vody skrze parní trysku. Celý cyklus 
bude trvat přibližně 40 sekund

6.  Jakmile jednotka dostatečně vychladne, 
rozsvítí se kontrolka tlačítka Přiraveno 
a voda přestane být vypouštěna z parní 
trysky.

7.  Otočte ovladač do polohy „Pohotovostní 
režim“.

8.  Přístroj je nyní připraven na přípravu 
dalšího espressa.

Dávkovač horké vody
Váš kávovar Breville Bijou Espresso 
může vydávat horkou vodu z parní trysky 
pro použití při přípravě objemnějších 
kávových nápojů.
1.  Umístěte šálek s espressem 

na pracovní desku a vložte dovnitř 
konec parní trysky.

2.  Stiskněte tlačítko přípravy nápoje 
a ujistěte se, že kontrolka svítí 
a jednotka je připravena k použití.

3.  Otočte ovladačem po směru 
hodinových ručiček do polohy pára/
horká voda. Z parní trysky bude proudit 
horká voda.

4.  Po podání požadovaného množství 
horké vody otočte ovladačem do polohy 
„Pohotovostní režim“.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ
Před čištěním se ujistěte, že je váš 
kávovar Breville Bijou Espresso odpojen 
a zcela vychladl. Doporučujeme ruční 
mytí všech částí, aby se zachoval jejich 
vzhled. Neponořujte hlavní část spotřebiče, 
napájecí kabel a zástrčku do vody nebo 
jiné kapaliny. 
Espresso
1. Jakmile dokončíte espresso, 

vyjměte portafiltr a zlikvidujte mletou 
kávu. Přepněte „pojistnou svorku 
filtru“ umístěnou v rukojeti tak, aby 
se zavěsila přes okraj filtru, a držte 
ji při vysypávání kávové sedliny na 
místě. To pomáhá udržet filtr bezpečně 
na místě a zároveň vytlačit kávovou 
sedlinu z filtru.

2. Vyjměte filtr z portafiltru jemným 
otočením, dokud není výčnělek 
zarovnán se zářezem. Filtr a portafiltr 
espressa umyjte vodou a jemným 
tekutým mýdlem.  

3. Vložte filtr zpět do portafiltru a vložte 
jej zpět do kávovaru Breville Bijou 
Espresso. Postupujte podle stejných 
kroků pro přípravě espressa, ale 
naprázdno bez kávy. Zlikvidujte vodu 
v šálku.

4. Vyjměte portafiltr z přístroje a důkladně 
jej osušte. 

 POZNÁMKA: Portafiltr NENÍ možné 
mýt v myčce.  
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PŘÍRUČKA ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Problém Možné příčiny Řešení
Nevytváří  
se žádná pára.

1. Zásobník vody 
je prázdný.

2. Spotřebič není 
zapnutý.

3.  Parní tryska 
je ucpaná.

1.  Přidejte vodu do nádrže na vodu.
2.  Zapněte kávovar Breville Bijou 

Espresso a postupujte podle 
návodu k obsluze.

3a. Proveďte cyklus čištění 
parní trysky. 

3b. Vypněte jednotku a ujistěte se, 
že  je tryska studená, odšroubujte 
konec parní trysky a uvolněte 
otvor jehlou nebo párátkem.

Mléko po 
napařování není 
napěněné.

1.  Mléko není dost 
studené.

2.  Parní tryska 
je zasunuta příliš 
hluboko v mléce.

1.  Před napařováním mléko 
ochlaďte.

2.  Ponořte parní trysku těsně pod 
hladinu mléka. 

Espresso:
1.  Káva při 

přípravě 
espressa 
nevytéká. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Káva vytéká 
příliš rychle  
a/nebo je příliš 
slabá.

1a. Chybí voda 
v zásobníku na vodu.

1b. Mletá káva espresso 
je příliš jemná.

1c. Mletá káva 
espresso byla příliš 
upěchována. 

1d. Příliš mnoho kávy 
espresso ve filtru.

1e. Filtr je ucpaný 
a je třeba jej vyčistit. 

1f. Spotřebič není 
ZAPNUTÝ.

2a. Mletá káva je příliš 
hrubá.

2b. Nedostatek kávy 
ve filtru.

1a. Přidejte vodu do nádrže na vodu. 

1b. Umelte kávu s jemností vhodnou 
pro espresso. 

1c. Pěchujte (slisujte) mletou kávu 
espresso pod menším tlakem.  

1d. Naplňte filtr menším množstvím 
kávy.

1e. Vyčistěte filtr. 

1f. Zapojte kávovar Breville Bijou 
Espresso do elektrické zásuvky.

2a. Použijte jemněji mletou kávu. 

2b. Použijte více kávy.

Kávu nelze 
připravovat ihned 
po napařování 
a kontrolka tlačítka 
přípravy nápoje 
rychle bliká.

Jednotka je přehřátá. 1.  Při výrobě více nápojů připravujte 
espresso nápoje ještě předtím, 
než začnete s napařováním 
mléka.

2.  Proveďte cyklus ochlazování 
podle pokynů

Jednotka 
se automaticky 
vypne.

Na přístroji je funkce 
automatického vypnutí 
po 25 minutách.

Pro opětovnou aktivaci jednotky 
stiskněte tlačítka páry nebo přípravy 
nápoje.
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NÁHRADNÍ SOUČÁSTI
Pro další nebo náhradní součásti navštivte 
web www.breville.co.uk nebo nám 
zavolejte na číslo 0161 621 6900. 

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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PŘÍRUČKA ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Problém Možné příčiny Řešení
Nevytváří  
se žádná pára.

1. Zásobník vody 
je prázdný.

2. Spotřebič není 
zapnutý.

3.  Parní tryska 
je ucpaná.

1.  Přidejte vodu do nádrže na vodu.
2.  Zapněte kávovar Breville Bijou 

Espresso a postupujte podle 
návodu k obsluze.

3a. Proveďte cyklus čištění 
parní trysky. 

3b. Vypněte jednotku a ujistěte se, 
že  je tryska studená, odšroubujte 
konec parní trysky a uvolněte 
otvor jehlou nebo párátkem.

Mléko po 
napařování není 
napěněné.

1.  Mléko není dost 
studené.

2.  Parní tryska 
je zasunuta příliš 
hluboko v mléce.

1.  Před napařováním mléko 
ochlaďte.

2.  Ponořte parní trysku těsně pod 
hladinu mléka. 

Espresso:
1.  Káva při 

přípravě 
espressa 
nevytéká. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Káva vytéká 
příliš rychle  
a/nebo je příliš 
slabá.

1a. Chybí voda 
v zásobníku na vodu.

1b. Mletá káva espresso 
je příliš jemná.

1c. Mletá káva 
espresso byla příliš 
upěchována. 

1d. Příliš mnoho kávy 
espresso ve filtru.

1e. Filtr je ucpaný 
a je třeba jej vyčistit. 

1f. Spotřebič není 
ZAPNUTÝ.

2a. Mletá káva je příliš 
hrubá.

2b. Nedostatek kávy 
ve filtru.

1a. Přidejte vodu do nádrže na vodu. 

1b. Umelte kávu s jemností vhodnou 
pro espresso. 

1c. Pěchujte (slisujte) mletou kávu 
espresso pod menším tlakem.  

1d. Naplňte filtr menším množstvím 
kávy.

1e. Vyčistěte filtr. 

1f. Zapojte kávovar Breville Bijou 
Espresso do elektrické zásuvky.

2a. Použijte jemněji mletou kávu. 

2b. Použijte více kávy.

Kávu nelze 
připravovat ihned 
po napařování 
a kontrolka tlačítka 
přípravy nápoje 
rychle bliká.

Jednotka je přehřátá. 1.  Při výrobě více nápojů připravujte 
espresso nápoje ještě předtím, 
než začnete s napařováním 
mléka.

2.  Proveďte cyklus ochlazování 
podle pokynů

Jednotka 
se automaticky 
vypne.

Na přístroji je funkce 
automatického vypnutí 
po 25 minutách.

Pro opětovnou aktivaci jednotky 
stiskněte tlačítka páry nebo přípravy 
nápoje.
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