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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 
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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. 
• Nikdy neponárajte akúkoľvek časť zariadenia, 

napájací kábel alebo zástrčku do vody či inej 

tekutiny. 
• Počas používania nikdy nenechávajte zariadenie 

bez dozoru. 

SÚČASTI 

q 
Rukoväť 

w Kontrolka napájania – zelená 

e Kontrolka pripravenosti – oranžová 

r Pohyblivý pánt 

t Úložný priestor pre kábel (pod zariadením) 

y Variabilný regulátor teploty 

u Platničky s povrchovou vrstvou 
DuraCeramic™ 

FUNKCE 
Platničky s povrchovou vrstvou DuraCeramic™  
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. 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. 
Variabilný regulátor teploty 
Variabilný regulátor teploty umožňuje meniť výkon 

podľa typu pripravovaného pokrmu. Nízky teplotný 

výkon je ideálny na varenie pokrmov s obsahom 

cukru (napr. cukroviniek či sušienok). Vysoký 

teplotný výkon sa odporúča pre chleby a sendviče 

panini. 
Zaistenie a odistenie pántu 
Pred použitím sendvičovača je nutné pohyblivý pánt 

odistiť , inak nemožno otvoriť veko. Pokiaľ 

pohyblivý pánt nepresuniete do polohy 1, 2 alebo 3, 

bude váha hornej platničky postupne počas pečenia 

sendvič stlačovať. Pri skladovaní alebo preprave 

sendvičovača musí byť pohyblivý pánt zaistený . 

Zámok nesmiete používať na pritláčanie hornej 

platničky, keď sú v sendvičovači sendviče, ani keď 

sa sendvičovač predhrieva. 

POUŽITIE POHYBLIVÉHO PÁNTU 

Pomocou pohyblivého pántu možno posúvať hornú 

platničku. To vám umožní sendvičovač nastaviť tak, 
aby horná platnička neprišla počas pečenia do 

kontaktu s pokrmom umiestneným na spodnej 

platničke. Hornú platničku môžete posunúť do 3 

rôznych polôh – v závislosti na hrúbke pečeného 
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pokrmu a v závislosti na požadovanej vzdialenosti 
pokrmu od platničky. 
PRED PRVÝM POUŽITÍM 

1. Pred použitím zo sendvičovača zložte všetky 

reklamné štítky a nálepky. 
2. Postavte sendvičovač na plochý a rovný povrch. 

Posunutím pohyblivého pántu do odistenej polohy 

 uvoľnite hornú platničku a otvorte ju.  
3. Skontrolujte, či sú platničky čisté a bez prachu.  

V prípade potreby ich utrite vlhkou handričkou. 

AKO SENDVIČOVAČ POUŽÍVAŤ 

 V blízkosti horúcich povrchov buďte opatrní. 

Platničky budú počas pečenia VEĽMI HORÚCE. 

NEDOTÝKAJTE SA žiadnych súčastí, dokiaľ 

nevychladnú. 
Počas pečenia a pri otvorení veka bude všade 

okolo sendvičovača unikať para.  
Poznámka: Pri prvom použití sa môže objaviť 

menšie množstvo dymu a mierny zápach spáleniny. 

Je to úplne normálny jav, ktorý do niekoľkých minút 

zmizne. 
1. Pred použitím vždy úplne odviňte napájací kábel 

z úložného priestoru spotrebiča. Zapojte zástrčku 

do zásuvky a zapnite ju. 
2. Skontrolujte, či kábel nevisí z pracovného 

povrchu. Rozsvieti sa kontrolka napájania 

(zelená). 
3. Pomocou variabilného regulátora teploty zvoľte 

požadovaný teplotný výkon (nízky, stredný alebo 

vysoký). 
4. Nechajte sendvičovač predhriať v zatvorenej 

polohe, dokiaľ sa nerozsvieti kontrolka 

pripravenosti na použitie (oranžová). Kontrolka 

pripravenosti sa bude počas používania 

rozsvecovať a zhasínať.  
Poznámka: Ak nastavíte regulátor teploty na inú 

úroveň, kontrolka pripravenosti na použitie 

zhasne a znovu sa rozsvieti, hneď ako sa 

sendvičovač predhreje na zvolenú teplotu. 
5. Počas rozohrievania si prichystajte sendvič. Až 

bude pripravený, položte ho na spodnú platničku. 

Sendviče vždy klaďte k zadnej strane spodnej 

platničky. 
6. Zavrite hornú platničku vybavenú pohyblivým 

pántom, ktorý je navrhnutý tak, aby platnička 

sendvič stlačovala rovnomerne. Pri pečení musí 

byť veko zatvorené.  
Pokiaľ pečiete hrubšie sendviče alebo otvorené 

sendviče, presuňte pohyblivý pánt do polohy 1, 2 

alebo 3, čím hornú platničku posuniete vyššie. 

7. Opekanie by malo trvať približne 5 až 8 minút. 

Presný čas opekania závisí na type použitého 

pečiva a náplne. 
8. Hneď ako bude sendvič opečený, otvorte veko. 

Sendvič vyberte pomocou plastovej alebo 

drevenej stierky. Nikdy nepoužívajte kovové 

kliešte alebo nôž, pretože by mohli poškodiť 

vrstvu DuraCeramic™. 

ČISTENIE 

 Zariadenie pred čistením vždy odpojte zo 

zásuvky. 
Nikdy neponárajte akúkoľvek časť zariadenia, 

napájací kábel alebo zástrčku do vody či inej 

tekutiny. 
1. Sendvičovač vypnite a odpojte ho zo zásuvky.  
2. Nechajte sendvičovač trochu vychladnúť. 

Zariadenie sa lepšie čistí, keď je mierne teplé. 
3. Sendvičovač čistite po každom použití, aby ste 

zamedzili hromadeniu pripečených pokrmov. 
4. Platničky utrite jemnou handričkou. Pokiaľ 

pripečený pokrm nemožno týmto spôsobom 

odstrániť, prístroj znovu na 1 až 2 minúty zahrejte 

a potom potrite platničky trochou oleja alebo 

rozpusteného masla. Nechajte prístroj päť minút 

odpočinúť a potom vytrite navlhčenou handričkou. 
5. Vonkajšie časti sendvičovača očistite navlhčenou 

handričkou. Vyleštite jemnou, suchou handričkou. 
Aby ste predišli poškodeniu povrchovej vrstvy 

DuraCeramic™ na platničkách, nepoužívajte hrubé 

ani abrazívne čistiace prostriedky. 
Na nepriľnavé povrchové vrstvy nepoužívajte spreje, 

pretože by to malo negatívny vplyv na účinnosť 

povrchovej vrstvy DuraCeramic™ na platničkách. 

SKLADOVANIE 

1. Pred uskladnením nechajte zariadenie úplne 

vychladnúť a skontrolujte, či je čisté. 
2. Kábel naviňte do úložného priestoru pod 

zariadením. 
3. Uzamknite platničky tak, že spustíte hornú 

platničku a posuniete pohyblivý pánt do zaistenej 

polohy . Tým sa platničky zaistia k sebe. 
4. Zariadenie uchovávajte nastojato. Prípadne ho 

uchovávajte na plochom a rovnom povrchu 

dostatočne ďaleko od hrán a miest, kde by sa 

zariadenie mohlo ľahko prevrátiť. 

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 
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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  

Slané pečivo 
Môžete použiť väčšinu typov slaného pečiva: biele, 

celozrnné, z nahrubo drvenej múky, s hrozienkami 

atď. Sendvičovač je vhodný na opekanie chleba 

focaccia, tureckého chleba, bagiet a tiež žemlí. 

Chlieb s hrozienkami, briošky a iné sladké pečivo  

s vysokým obsahom cukru budú hnednúť rýchlejšie, 

odporúčame teda použiť nízky teplotný výkon. 
Náplne 
Používajte ovocie z konzerv alebo predvarené 

ovocie, pretože čerstvé ovocie môže po ohriatí 

púšťať nadmerné množstvo šťavy. Buďte opatrní pri 

hryzení do sendvičov obsahujúcich náplne, ako 

napríklad syr, paradajky alebo džem, pretože tieto 

náplne zostávajú horúce, a pokiaľ ich budete jesť 

príliš rýchlo, môžete sa popáliť. 
Sendvič nikdy neprepĺňajte, zvlášť pokiaľ používate 

prísady obsahujúce potravinárske farbivá alebo 

farbené syry. Prílišné množstvo náplne môže vytiecť 

a zanechať škvrny na kryte sendvičovača. 
Chlieb na sendviče 
Vďaka jedinečnému plochému prevedeniu platničiek 

je sendvičovač ideálny na opekanie sendvičového  

a tureckého chleba bez náplne či nátierok. 

Ochutnajte sendvičový turecký chlieb s džemom. Je 

to skvelá alternatíva k bežným chlebom na raňajky. 
Opätovný ohrev 
Pokiaľ sendvič nebudete jesť hneď, odložte ho na 

papierový obrúsok, ktorý vstrebá vlhkosť. Ak chcete 

sendvič udržať dlhšie teplý, položte ho na rošt na 

žiaruvzdorný tanier a nechajte ho v rúre pri nízkej 

teplote, približne 100 ºC. Sendvič týmto spôsobom 

vydrží teplý až 20 minút, potom však začne 

vysychať. 
Chuťovky bez tuku 
Vďaka nepriľnavým, plochým platničkám nie je nutné 

na povrchu opekaných sendvičov používať maslo 

alebo margarín. 

RECEPTY 

Tabuľka ohrievania/opekania 

Pokrm Teplotný výkon Doba pečenia 

Ohrievanie 
croissantov 

Nízky až 
stredný 

3 až 4 minúty 

Ohrievanie 
dánskeho 

pečiva 

Nízky až 
stredný 

3 až 4 minúty 

Ohrievanie 
chlebových 

placiek 

Stredný 2 až 3 minúty 

Opekanie 
ovocného 

pečiva 

Stredný 2 až 3 minúty 

Opekanie 
ochutených 

bagelov 

Stredný 2 až 3 minúty 

Opekanie 
koláčov Madeira 

Stredný až 
vysoký 

2 až 3 minúty 

ZÁRUKA  

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 
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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. 
Elektrické zariadenia určené na likvidáciu nesmú byť 
zlikvidované ako domový odpad. Ak je to možné, 

recyklujte prosím. Ak chcete získať viac informácií  

o recyklácii a smerniciach WEEE, napíšte nám na 

enquiriesEurope@jardencs.com. 

 
Jarden Consumer Solutions (Europe) 

Limited  
5400 Lakeside  
Cheadle Royal Business Park  
Cheadle 
SK8 3GQ 
United Kingdom  

mailto:enquiriesEurope@jardencs.com


 

 

UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited 
Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, 

United Kingdom e-mail: 

enquiriesEurope@jardencs.com Tel: +44 (0)161 621 

6900 

France: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
420 Rue D’Estienne D’Orves, 92700 

Colombes, France email: 

serviceinfoFrance@jardencs.com 

Téléphone: +33 (0)1 49 64 20 60 

España: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
Edif. Vázquez Krasnow  

C/ Camino de la Zarzuela, 21 
1º - Oficina 1B, 28023 – Aravaca, Madrid, 

España Tlf: +34 90 251 55 88 

For Customer Service details, please see the website. 
Pour le service consommateurs, veuillez consultez le site web. 

Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web. 

www.breville.eu 
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