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SK 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE 

NESKORŠIE POUŽITIE Toto zariadenie 
môžu používať deti od 8 rokov, 
osoby s telesným, senzorickým  
a mentálnym hendikepom  
a neskúsení používatelia za 
predpokladu, že budú pod 
dohľadom alebo poučení  
o bezpečnom použití zariadenia  
a rizikách súvisiacich s jeho 
používaním, a tomuto poučeniu 
porozumejú. Deti sa nesmú so 
zariadením hrať. Čistenie a údržbu 
zariadenia smú robiť iba deti staršie 
ako 8 rokov, a to iba pod dohľadom. 

Zariadenie aj napájací kábel 
uchovávajte mimo dosahu detí 
mladších 8 rokov. 

Chlieb môže začať horieť, preto 
zariadenie nepoužívajte v blízkosti 
horľavých materiálov, ako sú 
napríklad záclony. Sendvičovač 
nikdy nepoužívajte priamo pod 
kuchynskou linkou alebo policou. 

Zariadenie nikdy neovládajte 
pomocou externého časovača 
alebo diaľkového ovládača.  
Počas prevádzky sendvičovača sa 
nedotýkajte kovových častí 
zariadenia. Môžu byť veľmi 
horúce. 

Nikdy nepoužívajte toto zariadenie 
na iný účel, než na aký je určené. 
Toto zariadenie je určené iba na 
domáce použitie. Nepoužívajte toto 

zariadenie vonku. Ak je napájací 
kábel poškodený, je nutné, aby 
jeho výmenu vykonal výrobca, jeho 
servisný zástupca alebo obdobne 
kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k 
ohrozeniu. 

• Pred manipuláciou so zástrčkou alebo 

pred zapnutím zariadenia sa uistite, že 

máte suché ruky. 

• Zariadenie vždy používajte na 

stabilnom, bezpečnom, suchom a 

rovnom povrchu. 

• Pri používaní zariadenia na povrchoch 
citlivých voči teplu je potrebné dbať 

zvýšenej opatrnosti. Odporúčame 
použiť izolačnú podložku. 

• Toto zariadenie nesmie byť umiestnené 

v blízkosti potenciálne horúcich 

povrchov (ako sú napríklad plynové či 

elektrické platne). 

• Nikdy nenechávajte napájací kábel 

visieť  

z kuchynskej linky, dotýkať sa horúcich 

povrchov ani ho nenechávajte 

zamotaný, priškripnutý alebo stlačený. 

• Pokiaľ na zariadení v dôsledku pádu 

spozorujete poškodenie, prestaňte 

zariadenie používať. 

• Po použití a pred čistením zariadenia sa 

uistite, že je zariadenie vypnuté a nie je 

zapojené do zásuvky. 

• Pred čistením či uschovaním vždy 

nechajte zariadenie vychladnúť. 

• Teleso sendvičovača, prívodnú šnúru 

ani zástrčku nikdy neponárajte do vody 

ani žiadnej inej kvapaliny. 

• Počas používania nikdy nenechávajte 

zariadenie bez dozoru. 

•  
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POPISY 

q 
Západka 

w 
Rukoväť 

e 
Kontrolka napájania (zelená farba) 

r 
Kontrolka teploty (jantárová farba) 

t 
Tlačidlo uvoľnenia hornej platničky  

y 
Tlačidlo uvoľnenia dolnej platničky 

u 
Odnímateľné platničky s povrchovou 

vrstvou DuraCeramic™ 

i Duálny regulátor teploty 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 

• Vyberte sendvičovač z obalu. Ten 

prípadne uchovajte pre neskoršie 

použitie. 

• Ak chcete odstrániť akékoľvek nečistoty 

alebo prípadné pozostatky z výrobného 
procesu, vyberte platničky a umyte ich 

(dodržujte pokyny  
v časti Čistenie).  

• Vonkajšie plochy sendvičovača otrite 

jemnou handričkou namočenou v teplej 

saponátovej vode a následne 

vyžmýkanou takmer dosucha. Kryt 

môžete preleštiť pomocou jemnej suchej 

handričky.  

Pri prvom použití sendvičovača je možné, 

že ucítite mierny zápach spáleniny a 

spozorujete trochu dymu. Tieto javy sú 

úplne bežné a čoskoro sa nebudú 

opakovať. 

AKO SENDVIČOVAČ POUŽÍVAŤ 

Platničky sú vybavené exkluzívnou 
povrchovou vrstvou DuraCeramic™. Táto 
špeciálna povrchová vrstva z prírodnej 

keramiky je navrhnutá tak, aby prenášala 

teplo rýchlejšie a efektívnejšie než 
štandardné nepriľnavé vrstvy. Vďaka tomu 

svoje delikátne domáce desiate pripravíte 
rýchlejšie. Povrchová vrstva DuraCeramic™ 

je navyše odolná proti poškriabaniu a má 
4× dlhšiu životnosť než štandardné 
nepriľnavé povrchy. Tento produkt, 

skrátka, vydrží. Exkluzívna povrchová 
vrstva DuraCeramic™ neobsahuje škodlivé 

látky PTFE ani PFOA. Navyše je vysoko 
odolná a ľahko sa čistí. 

Povrchová vrstva DuraCeramic™ – si 

poradí so všetkým. 

Duálny regulátor teploty 

Duálny regulátor teploty umožňuje meniť 

výkon podľa typu vareného pokrmu. Nízky 

výkon je ideálny na varenie pokrmov s 

obsahom cukru (napr. cukroviniek či 

sušienok). Vysoký výkon sa odporúča na 

prípravu sendvičov.



 

 

Dôležité body: 

• Okolo náplne sendviča vždy ponechajte 2 cm 

miesta. 

• Sendvič nikdy nepreplňujte, zvlášť pokiaľ 

používate prísady obsahujúce potravinárske 

farbivá alebo farbené syry. Prílišné množstvo 

náplne môže vytiecť a zanechať škvrny na 

kryte sendvičovača. 

1. Zapojte sendvičovač do siete. Rozsvieti sa 

kontrolka napájania a sendvičovač sa začne 

zahrievať.  

2. Pomocou duálneho regulátora teploty zvoľte 
požadovaný teplotný výkon (nízky alebo vysoký). 

3. Hneď ako sendvičovač dosiahne plné zahriatie, 
rozsvieti sa kontrolka teploty. Táto kontrolka sa 

bude počas používania sendviča striedavo 

rozsvecovať a zasa zhasínať. 

4. VONKAJŠIU stranu chleba na sendvič potrite 

maslom alebo iným produktom vhodným na 

natretie a varenie. 

5. Na spodnú platničku položte dva plátky chleba, a 

to stranou natretou maslom dole. Kôrka chleba by 

mala smerovať do strán (resp. doľava a doprava – 

obr. 1). 

6. Na chlieb naneste náplň. Hlbší profil platničiek 

znamená, že môžete použiť viac vašich 

obľúbených ingrediencií, vždy však ponechajte 2 

cm voľného miesta medzi náplňou a okrajom 

chleba (obr. 2). Vďaka tomu sa sendvič dobre 

uzavrie a náplň nebude vytekať von. Najlepší 

výsledok dosiahnete, pokiaľ množstvo syra, 
použitého ako jediná ingrediencia vo vašom 

sendvičovači, nepresiahne hmotnosť 60 g. Ak 

použijete aj iné prísady, množstvo syra adekvátne 

znížte.  

7. Nakoniec sendviče priklopte zvyšnými dvoma 

plátkami chleba, natretými z vrchnej strany 
maslom (tak sendvič získa pri pečení peknú 

zlatistú farbu). 

8. Zavrite sendvičovač, zaistite veko západkou  

a nechajte zhruba 4 – 5 minút piecť, dokiaľ nie je 

sendvič hotový a nemá zlatistú farbu. Dĺžku 
prípravy sendviča prispôsobte vlastnej chuti. 

9. Uvoľnite západku a otvorte veko. Dávajte pozor, 

nech vás neoparí unikajúca para: použite utierku 

na riad alebo chňapku. Hotový sendvič vytiahnite 

pomocou lopatky vyrobenej z nekovového 

materiálu. Nepoužívajte kovovú lopatku, nakoľko 
tá môže poškodiť povrchovú vrstvu DuraCeramic™ 

platničiek. 

10. Hotový sendvič konzumujte opatrne, nakoľko jeho 

náplň, zvlášť potom ovocie či paradajky, môže byť 

veľmi horúca. 

ČISTENIE 

 Sendvičovač vypnite a vypojte zo siete  

a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť. 

Teleso sendvičovača, prívodnú šnúru ani 

zástrčku nikdy neponárajte do vody ani žiadnej 

inej kvapaliny. 

Na čistenie sendvičovača nikdy nepoužívajte 

drôtenku, hubky na umytie riadu, pieskové 

čistiace prostriedky či kovový riad. 

1. Platničky otrite dobre sajúcim papierom alebo 

jemnou navlhčenou handričkou. 

2. Vonkajšie plochy sendvičovača otrite jemnou 

handričkou namočenou v teplej vode s trochou 

saponátu a následne vyžmýkanou takmer 

dosucha. Kryt môžete preleštiť pomocou jemnej 
suchej handričky. 

3. Stlačte tlačidlá uvoľnenia platničiek a vyberte ich 

zo sendvičovača. Dosky umyte v teplej vode  

s trochou saponátu. Opláchnite ich čistou vodou. 
Pomocou mäkkej utierky ich vytrite dosucha. Aby 

ste predišli hrdzaveniu nelakovaných povrchov 

platničiek, vložte platničky späť do sendvičovača 

a so zatvoreným vekom sendvičovača ich 

zahrievajte po dobu jednej minúty. Poznámka: 

Platničky odporúčame umyť iba v rukách, aby 

zostala zachovaná povrchová vrstva 

DuraCeramic™. 

TURN ON YOUR CREATIVITY™ 

Tím Breville® vám pomôže objaviť vašu kreativitu  
a otvorí vám bránu do neobmedzeného sveta jedla  

a nápojov. Nemusíte cestovať ďaleko – iba k svojmu 

počítaču, tabletu alebo mobilu – na našich webových 

stránkach ZADARMO nájdete najlepšie tipy  

a recepty, ktoré môžu byť inšpiráciou pre vašu 

predstavivosť. Pripojte sa k nám na: 

www.turnonyourcreativity.com 

® 

NÁPADY NA PRÍPRAVU  

Príprava sendvičov je jednoduchá a zábavná.  

S použitím základných ingrediencií možno počas pár 

minút pripraviť chutné sladké alebo sladké 
občerstvenie, ktoré príde vhod v akejkoľvek dennej 

dobe. Tu je niekoľko klasických kombinácií 

sendvičov, ktoré by ste si mohli vyskúšať.  



 

 

• Tuniaková nátierka (tuniak, cibuľa, majonéza  

a syr) 

• Syr a paradajky 

• Syr, fazuľa a šunka 

• Morčacie mäso, plnka a brusnice 

• Šunka, syr Brie, šampiňóny a rukola 

• Steak a šampiňóny 

• BLT (slanina, ľadový šalát a paradajky) 

• Slanina a syr 

• Kuracie mäso, červená paprika a syr Brie 

• Sladkokyslé kura 

• Syr Camembert a brusnice 

• Čokoláda a banán 

• Karamel a jablká 

 

Chlieb na sendviče 

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete stredne 

silný biely krájaný chlieb na sendviče. Ako obmenu 

môžete zvoliť celozrnný chlieb, dánsky chlieb, chlieb 

so semienkami, kváskový chlieb alebo ovocný 

chlebíček.  

Syry 

Najvhodnejšie syry na prípravu sendvičov sú tie, ktoré 

sa dobre rozpúšťajú, ako sú čedar, Jarlsberg, 

Fontina, Gruyère či ementál. Ale pokojne môžete 
experimentovať a vyskúšať ďalšie vaše obľúbené 

syry!  

Sladké varianty 

Vyskúšajte tenko vyvaľkané linecké cesto s rôznymi 

náplňami, ktoré môžu byť sladké aj slané. Skúste 

použiť čerstvé aj mrazené ovocie (mrazené najprv 

nechajte trocha rozmraziť) alebo sa v supermarkete 

poobzerajte po rôznom kompótovanom ovocí.  

Doklad o kúpe prístroja starostlivo uschovajte. Je 

potrebný pri reklamácii v rámci tejto záruky. 

Tento výrobok podlieha dvojročnej záručnej dobe od 

dátumu zakúpenia, ako je uvedené ďalej  

v dokumente.  

Pokiaľ počas záručnej doby dôjde  

k nepravdepodobnej situácii, že prístroj prestane 

fungovať kvôli konštrukčnej či výrobnej chybe, 

dopravte ho do predajne, kde ste ho zakúpili, 

vrátane dokladu o kúpe a tohto záručného listu. 

Práva a výhody v rámci tejto záruky doplňujú vaše 
zákonné práva, ktoré nie sú touto zárukou dotknuté. 

Iba Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited 

(ďalej len „JCS (Europe)“) má právo meniť tieto 

podmienky. 

JCS (Europe) sa počas záručnej doby zaväzuje  

k bezúplatnej oprave či náhrade prístroja alebo 

akejkoľvek súčasti, ktorá riadne nefunguje, za týchto 

podmienok: 

• na daný problém neodkladne upozorníte príslušnú 

predajňu alebo JCS (Europe), a 

• na zariadení neboli vykonané žiadne zmeny, 

zariadenie nebolo poškodené ani používané 

nesprávnym spôsobom alebo opravené osobou, 
ktorá nemá oprávnenie JCS (Europe). 

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby, ku ktorým 
dôjde nesprávnym použitím, poškodením, 

zneužitím, zavedením nesprávneho napätia, 

vyššou mocou či udalosťami, nad ktorými JCS 

(Europe) nemá kontrolu, opravou či úpravou 

niekoho iného než osoby, ktorá má oprávnenie JCS 

(Europe), alebo kvôli iným postupom než sú 

popísané v návode na obsluhu. Táto záruka sa 

navyše nevzťahuje na bežné opotrebovanie 

vrátane – ale bez obmedzení len na neho – 
menších farebných zmien a poškriabaní povrchu. 

Práva v rámci tejto záruky sa týkajú iba osoby, ktorá 

zariadenie pôvodne zakúpila, a nemožno ich rozšíriť 

na komerčne ani komunálne využitie. 

Pokiaľ sa na vaše zariadenie vzťahuje záruka 

špecifická pre konkrétny štát alebo pokiaľ bol  

k zariadeniu priložený záručný list, nájdete ďalšie 

informácie v podmienkach danej záruky alebo ich 

získate od miestneho autorizovaného predajcu. 

Toto označenie znamená, že výrobok nemožno 

likvidovať spoločne s ďalším odpadom z domácnosti 

a v rámci celej EÚ je potrebné ho zlikvidovať 

oddelene. Na zabránenie vzniku prípadných škôd na 

prostredí a zdraví ľudí v dôsledku nekontrolovanej 

likvidácie odpadu obsahujúceho nebezpečné látky 

zaistite jeho zodpovednú recykláciu a prispejte tak  

k trvale udržateľnému opätovnému využitiu 
materiálov a zdrojov. Pre vrátenie použitého 

zariadenia využite, prosím, vám dostupné systémy 

vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu,  

u ktorého ste výrobok kúpili. Ten môže tento výrobok 

prevziať pre jeho bezpečnú recykláciu.  
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