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Návod na použitie 

SENDVIČOVAČ 
R-2101 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte 

zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká 
nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. 

• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel 
nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča. 
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• Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Dotýkajte sa len držadlá a používajte 
ochranné kuchynské rukavice.  

• Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru. 
• Napájací kábel, zástrčku ani prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.  
• Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte od zdroja elektrického 

napätia. V žiadnom prípade pre prístroj nesiahajte do vody, ak je stále 
pripojený k zdroju.  

• Nestavajte prístroj na alebo do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických 
horákov, na alebo do mikrovlnnej rúry.  

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prenášaní prístroja, obsahujúceho horúci olej 
či iné horúce tekutiny.  

• Prístroj používajte v dobre vetranej miestnosti. Okolo prístroja nechajte 
priestor cca 50 - 70 cm, pre zachovanie dostatočnej cirkulácie vzduchu.  

• Nezapájajte či neodpájajte prístroj do/zo zdroja elektrickej energie mokrými 
rukami. 

• Tento prístroj sa stáva počas použitia veľmi horúcim. Dbajte preto na zvýšenú 
opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo poranenia osôb alebo k poškodeniu 
majetku.  

• Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nejaví známky poškodenia. Ak sú 
prístroj alebo napájací kábel akokoľvek poškodený, prístroj nepoužívajte.  

• Pred premiestňovaním a pred čistením musí byť prístroj vždy odpojený od 
zdroja elektrického napätia a musí byť úplne vychladnutý. 

• Prístroj používajte na rovnom stabilnom a žiaruvzdornom povrchu.  
• Neodporúčame používať predlžovací kábel, ale ak ho použiť musíte, uistite 

sa, že nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča sa zhoduje alebo je 
nižší ako napätie predlžovacieho kábla. Tento predlžovací kábel musí spĺňať 
všetky platné normy danej krajiny.  
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PRED PRVÝM POUŽITÍM  
• Základňu prístroja neponárajte do vody a nevystavujte ju kontaktu s vodou. 
• Odporučenie: Pred prvým použitím plátov môžete na ne naniesť tenkú vrstvu 

kuchynského oleja. Ak je potreba, môžete naniesť olej kedykoľvek je potreba, 
aby sa zachoval výkon teflónových plátov.  

• Poznámka: Počas prvého použitia, môže z prístroja vychádzať dym, čo je 
úplne v poriadku. Po niekoľkých minútach dym odznie. 

 
POUŽITIE SPOTREBIČA  

• UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj na varenie alebo rozmrazovanie 
zmrazených potravín. Všetky potraviny musia byť úplne rozmrazené.  

• Uzavrite veko.  
• Zapojte prístroj do zdroja elektrickej energie. Rozsvieti sa oranžová svetelná 

kontrolka.  
• Vždy predhrievajte sa zatvoreným vekom. Ako náhle je prístroj predhriaty  

(cca 5 minúty), rozsvieti sa zelená svetelná kontrolka.  
• Otvorte veko a na spodný plát položte pomocou dreveného alebo plastového 

riadu pripravený pokrm napr. sendvič.  
• Nikdy nepoužívajte kovové kuchynské náčinie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu 

teflonového povrchu. 
• Poznámka: Doba pečenia závisí na type a hrúbke potravín.  
• Zatvorte veko a zaistite bezpečnostnou západkou.  

Zelená kontrolka sa bude počas varenia rozsvecovať a zhasínať. Prístroj tak 
udržuje správnu teplotu. Počas opekania nechajte veko úplne zatvorené.  

• Sendvič je opečený počas 4 - 5 minút (aj dlhšie - záleží na osobných 
požiadavkách).  

• Ako náhle budete mať pocit, že je pokrm pripravený, uvoľnite bezpečnostnú 
západku, otvorte veko a vyberte sendvič pomocou dreveného alebo 
plastového kuchynského náčinia.  

• Ak chcete opekať ďalšie sendvič, zatvorte veko, aby sa udržala teplota.  
• Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrického napätia.  
• Keď je prístroj vychladnutý, vyčistite a vysušte ho. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA  
• Vždy pred čistením odpojte prístroj od zdroja elektrického napätia a nechajte 

prístroj úplne vychladnúť.  
• Základňu prístroja utrite navlhčenou handričkou, hubkou alebo kuchynským 

papierom. Základňu prístroja neponárajte do vody ani ju nedávajte pod tečúcu 
vodu. Povrch osušte suchou handričkou alebo kuchynským papierom.  

• Na žiadnu časť prístroja nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky ani iné 
abrazíva!  

• Na odstránenie pripečených kúskov potravín použite len plastové kuchynské 
náčinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sendvičovač R-2101 SK 
 

 
6 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  
Menovitý rozsah napätia 230 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon 700 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.  


