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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. 

Nikdy nepoužívajte toto zariadenie 
pod kredencom, poličkami, 
záclonami či iným horľavým 
materiálom. 

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 pre 
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, pred vyberaním alebo vkladaním 

platničiek a pred čistením sa vždy uistite, že je 

zariadenie vypnuté. 

• 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. 

SÚČASTI 

q 
Západka 

w 
Rukoväť 

e 
Otvory pre zarovnanie 

r 
Vykurovacie prvky 

t Kontrolka napájania (zelená) 

y 
Kontrolka pripravenosti (oranžová) 

u 
Tlačidlá pre uvoľnenie 

i Dve platničky s povrchovou vrstvou 

DuraCeramic™ 

o 
Výstupky pre zarovnanie 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 

• Vybaľte svoj vafľovač. Obal môžete uschovať 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 časti vafľovača môžete očistiť vlhkou 

mäkkou handričkou. Kryt môžete preleštiť jemnou 

suchou handričkou.  
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Pri prvom použití vafľovača je možné, že ucítite 

mierny zápach spáleniny a spozorujete trochu dymu. 

Tieto javy sú úplne bežné a čoskoro zmiznú. 

FUNKCIA 

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™ – poradí si so 

všetkým. 

POUŽITIE VAFĽOVAČA 

 V blízkosti horúcich povrchov buďte opatrní. 

Platničky budú počas používania veľmi horúce. 

NEDOTÝKAJTE SA akýchkoľvek častí ani sa 

nepokúšajte vyberať alebo vkladať platničky, 

dokiaľ úplne nevychladnú. 

Počas prevádzky môže okolo vafľovača unikať 

para. 

Vafľovač počas používania nikdy nenechávajte 

bez dozoru. 

1. Zapojte vafľovač do zásuvky a v prípade potreby 

ju zapnite. Rozsvieti sa zelená kontrolka napájania 

a vafľovač sa začne zahrievať.  

2. Hneď ako sa vafľovač plne zahreje, rozsvieti sa 

oranžová kontrolka pripravenosti na použitie. Táto 

kontrolka sa bude počas používania vafľovača 

striedavo rozsvecovať a zase zhasínať. 

3. Odistite západku na rukoväti a otvorte veko. 

4. Opatrne nalejte pripravené cesto na spodnú 

platničku. Aby vafle boli perfektné, odporúčame 

naliať jednu menšiu naberačku (asi 75 ml) cesta 

do stredu mriežky každej platničky. Dajte pozor, 

aby ste platničku nepreplnili, pretože cesto by 

vytieklo cez okraje. 

5. Zavrite veko. Počas pečenia NEZAISŤUJTE 

západku. Vafle tak budú mať možnosť narásť  

a vzniknutá para bude môcť vychádzať. Počas 

pečenia môžete pozorovať, že sa veko mierne 

zdvíha. Vafle pečte tak dlho, ako je uvedené  

v recepte. 

6. Po upečení otvorte veko. Dávajte pozor, nech vás 

neoparí unikajúca para – použite utierku na riad 

alebo chňapku. Hotové vafle vytiahnite pomocou 

lopatky vyrobenej z nekovového materiálu. 

Nepoužívajte kovovú lopatku, nakoľko tá môže 

poškodiť povrchovú vrstvu DuraCeramic™ na 

platničkách. 

7. Odpojte vafľovač zo zásuvky. Ak vafľovač práve 

nepoužívate, nenechávajte ho zapojený do 

zásuvky. 

ČISTENIE 

 Vafľovač vypnite, odpojte zo siete a pred 

čistením ho nechajte úplne vychladnúť. Teleso 

vafľovača, prívodnú šnúru ani zástrčku nikdy 

neponárajte do vody ani žiadnej inej kvapaliny. 

Na čistenie vafľaovača nikdy nepoužívajte 

drôtenku, hubky na umytie riadu, pieskové 

čistiace prostriedky či kovový pomôcky. 

1. Platničky otrite dobre sajúcim papierom alebo 

jemnou navlhčenou handričkou.  

2. Vonkajšie časti vafľovača môžete očistiť vlhkou 

mäkkou handričkou. Kryt môžete preleštiť jemnou 

suchou handričkou. 

3. Platničky vyberajte po jednej. Stlačte 

zodpovedajúce tlačidlo pre uvoľnenie a vyberte 

platničku z vykurovacieho prvku. 

4. Platničky umyte v teplej vode s trochou saponátu. 

Opláchnite je čistou vodou. Pomocou mäkkej 

utierky ich vytrite dosucha. Poznámka: Platničky 

odporúčame umyť iba v rukách, aby zostala 

zachovaná povrchová vrstva DuraCeramic™. 

5. Platničky vkladajte po jednej. Výstupky na 

zarovnanie zasuňte do otvorov pre zarovnanie na 

strane pántov. Mierne zatlačte na platničku, aby 

ste ju zacvakli na vykurovací prvok.  

Poznámka: Spodná platnička je o niečo plytkejšia 

než horná. Každá platnička pasuje iba do správnej 

pozície vo vafľovači (hornej alebo dolnej). 

SKLADOVANIE 

• Pred uskladnením nechajte vafľovač úplne 

vychladnúť a skontrolujte, či je čistý. 

• Uzatvorením západky na rukoväti uzamknite 

platničky k sebe. Kábel naviňte do úložného 

priestoru. 

• Zariadenie uchovávajte nastojato. Prípadne ich 

uchovávajte na plochom a rovnom povrchu 

dostatočne ďaleko od hrán a miest, kde by sa 

zariadenie mohlo ľahko prevrátiť. 

TIPY A RADY 

• Pri príprave klasických a luxusných vaflí dajte 

pozor, aby ste cesto neprešľahali. Tieto cestá 
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musia byť mierne hrudkovité. Ak cesto vyšľaháte 

dohladka, vafle budú gumové a nenarastú. 

• Pokiaľ pripravujete niekoľko várok vaflí, už hotové 

vafle schovajte do mierne nahriatej rúry, aby 

zostali teplé. Rozohrejte rúru na nízku teplotu, 

vyskladajte vafle v jednej vrstve na plech, ktorý 

následne dajte do rúry. Takto si budú môcť všetci 

vychutnať teplé a čerstvé vafle spoločne. 

• Vafle tiež môžete ľahko zmraziť a znovu 

ohriať. Ak chcete vafle zmraziť, nechajte ich úplne 

vychladnúť a potom položte na seba vždy dve 

vafle oddelené papierom na pečenie. Zabaľte ich 

do potravinovej fólie alebo do vrecka  

a zmrazte. Hneď ako budete chcieť vafle 

rozmraziť, jednoducho ich vložte do vaflovača. 

 

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 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  



 

 

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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