
 

 
 
 
 

 
                   MANUAL DE UTILIZARE 

 
   Multi Contact-Grill 

 (Prăjitor tip grill, pentru sandwich-uri,  
carne, legume, etc.) 
 GTS-2010X 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea Multi Contact-Grill-ului 
și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!! Acest produs poate fi utilizat doar în 
scopuri casnice. 
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

IMPORTANTE 
Definițiile cuvintelor de avertizare 

PERICOL – Indică un pericol iminent care, dacă nu este evitat, se va solda cu deces sau 
accidentare gravă.  Folosirea acestui termen este limitată doar la cele mai extreme situații. 
 
AVERTISMENT – Indică un pericol posibil care, dacă nu este evitat, se poate solda cu 
deces sau accidentare gravă. 
 
ATENȚIE – Indică un pericol posibil care, dacă nu este evitat, se poate solda cu accidentări 
minore /moderate sau avarierea produsului /proprietății. De asemenea, atrage atenția asupra 
practicilor considerate nesigure. 

 
Când folosiți acest aparat sau orice alt aparat electrocasnic, respectați întocmai 
următoarele precauții elementare: 

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE 
ÎNAINTE DE UTILIZARE. 
 
 

!!  AVERTISMENT—Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau 
accidentare personală gravă: 
 Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă 
nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni privind folosirea aparatului de la o 
persoană responsabilă pentru siguranța lor. 

 Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul. 
 Folosiți întotdeauna aparatul pe o suprafață plată, stabilă, rezistentă la căldură. 
 Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată când aparatul este în funcțiune. 

Asigurați-vă că nu atingeți aceste părți fierbinți ale aparatului. 
 Folosiți produsul într-o zonă bine ventilată. Mențineți pe toate laturile aparatului un spațiu 

liber de cel puțin 10-15 cm pentru a permite o circulație adecvată a aerului. 
 Nu așezați produsul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau cu gaz, și nici în 

interiorul sau deasupra unui cuptor încins sau a altei surse de căldură. 
 În timpul funcționării, produsul nu trebuie să vină în contact cu perdelele, tapetele, 

articolele de îmbrăcăminte, prosoapele de bucătărie sau alte materiale inflamabile. 
 Nu atingeți suprafețele fierbinți ale produsului.  Nu mutați produsul cât timp acesta este 

conectat la priză. Așteptați ca produsul să se răcească bine înainte de a-l muta. 
 Nu folosiți accesorii nededicate sau nerecomandate de către producător. 
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 Nu folosiți produsul lângă vase cu apă sau alte lichide. 
 Nu puneți și nu scufundați produsul în apă sau alte lichide. Dacă produsul cade în apă, 

deconectați-l imediat de la sursa de curent.  Nu atingeți produsul cu apă! 
 Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării. Aparatul nu funcționează cu 

ajutorul unui cronometru extern sau al unui dispozitiv telecomandat. 
 Nu forțați cablul de alimentare în punctul de conectare pentru a nu se rupe sau destrăma. 
 Nu conectați sau deconectați produsul la /de la priză cu mâinile ude. 
 Țineți aparatul și cablul acestuia departe de suprafețele fierbinți. 
 Nu folosiți niciodată aparatul dacă ștecherul sau cablul acestuia sunt deteriorate, nu 

funcționează corect, au fost trântite sau deteriorate sau expuse la apă sau alte lichide. 
 Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de 

agentul service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita orice 
pericol. 

 Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin opt ani sau mai mult sau de 
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și 
discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni privind folosirea 
aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.  

 Nu se va permite copiilor să se joace cu aparatul. 
 Operațiunile de curățare și întreținere nu vor fi efectuate de copii mai mici de opt ani și 

nesupravegheați. 
 Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub opt ani. 
 

!!  ATENȚIE – Pentru a reduce riscul de accidentare sau deteriorare a 
produsului /proprietății: 
 Acest aparat a fost conceput pentru a fi folosit în spații interioare, neindustriale, 

necomerciale, exclusiv casnice, ca aparat de făcut sandvișuri și grătare sănătoase.  Nu 
folosiți aparatul afară, și nici în orice alte scopuri decât cele menționate! 

 Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pentru a nu vă împiedica de el sau a nu-l smulge 
din greșeală (de ex. peste muchia mesei sau a blatului de lucru). 

 
INSTRUCȚIUNI SPECIALE: 
 Pentru a evita supraîncărcarea circuitului în timpul funcționării acestui produs, nu folosiți 

pe același circuit electric, în același timp, un alt aparat de mare consum. 
 Aparatul este prevăzut cu un cablu de alimentare scurt. Nu se recomandă folosirea unui 

prelungitor dar, dacă totuși trebuie folosit unul,  
 valorile electrice înscrise pe acesta trebuie să fie cel puțin la fel de mari ca ale 

aparatului; 
 cablul prelungitorului trebuie aranjat astfel încât să nu atârne pentru a nu vă împiedica 

de el și a nu-l smulge din greșeală. 
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Parti componente 
 

 
Utilizare 
ATENȚIE:  Nu folosiți acest aparat pentru a găti sau dezgheța alimente congelate.  Toate 
alimentele trebuie complet dezghețate înainte de a fi folosite în aparat. 

NOTĂ:  La primele utilizări, aparatul poate produce fum. Acest lucru este normal și va 
dispărea odată cu următoarele utilizări. 

1. Înainte de prima utilizare, curățați produsul conform indicațiilor din secțiunea „Îngrijirea 
și întreținerea”.   

2. Apăsați pe capătul Dispozitivului de Blocare de lângă Mâner pentru a debloca aparatul. 
3. Deschideți aparatul trăgând de Mâner în sus. 

4. Închideți Plăcile și porniți aparatul băgând ștecherul acestuia într-o priză de perete 
standard.  Verificați dacă Indicatorul Luminos de Putere este portocaliu. 
AVERTISMENT:  Plăcile de gătit și suprafețele metalice ale unității se vor înfierbânta 
extrem de tare în timpul utilizării. Pentru a elimina riscul de ardere, folosiți mănuși 
termice și nu atingeți decât partea neagră a Mânerului. 

5. După ce aparatul s-a preîncălzit aproximativ cinci minute, Indicatorul Luminos Verde se 
va aprinde, indicând faptul că produsul este gata de folosire. 

6. Pentru a ridica Placa Superioară, trageți de Mâner. Puneți alimentele pe Placa Inferioară 
ajutându-vă de ustensile de lemn sau plastic. 
ATENȚIE: Nu folosiți ustensile metalice cu acest produs pentru a nu zgâria și deteriora 
suprafața neaderentă a Plăcilor. 

Carcasă 
superioară 

Buton 

Indicator luminos 

Mâner  

Buton rotativ 

Placă 
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7. Prindeți de Mâner pentru a coborî și presa Placa Superioară peste alimente. 
OBSERVAȚII: 

 Timpul de gătire pentru diferite alimente depinde de tipul și grosimea acestora. 
 Alimentele trebuie bine gătite înainte de a fi consumate. 

8. Când alimentele au ajuns în stadiul de gătire dorit, trageți de Mâner în sus pentru a 
deschide Plăcile, apoi scoateți alimentele cu ajutorul ustensilelor.  Dacă doriți să mai 
pregătiți un rând de alimente tot acum, închideți Plăcile pentru a conserva căldura. 

9. Repetați Pașii 7-9 până terminați de gătit, ungând din nou cu ulei, la nevoie. 
10. Opriți aparatul scoțând Cablul de Alimentare din priză. 

11. După ce aparatul s-a răcit complet, curățați-l și uscați-l. 
12. Blocați aparatul în poziția închis apăsând pe capătul Dispozitivului de Blocare îndepărtat 

de Mâner. 
 
CURĂȚAREA 
 
 Înainte de a curăța, scoateți ștecherul din priză și așteptați ca aparatul și plăcile acestuia să 

se răcească. 
 Ștergeți exteriorul cu o cârpă doar ușor umezită pentru a nu pătrunde umezeală, ulei sau 

grăsime în orificiile de răcire. 
 Nu curățați interiorul sau exteriorul aparatului cu o lavetă abrazivă sau burete de sârmă 

pentru a nu deteriora finisajul. 
 Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt fel de lichid. 

 
Lista simbolurilor marcate: 
V Volt Hz Hertz 

W Watt  Curent alternativ 

 
Simbol aparat Clasa II  

 
Comunitatea Europeană 

 
Siguranță testată 

 
Atenție, suprafață fierbinte 

 

Acest simbol indică faptul că aparatul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile 
menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni orice prejudiciu adus mediului 
înconjurător printr-o gestionare necorespunzătoare a deșeurilor menajere, 
reciclați cu responsabilitate, promovând reutilizarea susținută a resurselor 
materiale. Pentru a returna un produs ieșit din uz, apelați la sistemele locale de 
returnare și colectare sau contactați vânzătorul. Astfel, produsul poate fi reciclat 
cu respectarea normelor de mediu. 
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INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor 

nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să 

participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea 

acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o 

puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.     

                                                                          

    FIŞA PRODUSULUI 
 

1. Marca comercială a producătorului:          SAMUS 

2. Modelul de fabricaţie:                 GTS-2010X 

3. Tipul aparatului:                                     Multi Contact-Grill 

4. Importator:                                                                              SC ALF Electrocasnice SRL 

5. Adresă importator:         bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, Ro 

6. Puterea nominală(W):                  2000 

7. Tip plăci de lucru:                Grill(non-aderente) 

8. Dimensiuni plăci de lucru(mm):                                                       290x230 

9. Termostat(control al temperaturii):                                               DA(reglabil)  

10. Mâner termorezistent:         DA 

11. Deschidere la 180°:                     DA 

12. Racletă:                            DA 

13. Tăviţă colectare pentru ulei în exces               DA(200 ml) 

14. Carcasă:                                                                                                            Inox  

15. Becuri control de preîncălzire şi funcționare:                               DA 

16. Protecție la supraîncălzire:                                                                   DA 

17. Tensiune de alimentare(V/Hz):       220-240/50 

18. Culoare carcasă:                            Inox+Negru  

19. Dimensiuni nete(produs,mm):                                    365x390x175 

20. Dimensiuni brute(cutie,mm):              393x408x216 

21. Greutate netă(produs,kg):                                4,6 

22. Greutate brută(kg):                                            5,1 

23. Fabricat în PRC 

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 

2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVD Directive 2014/35/EU 

pentru echipamente de joasă tensiune. 
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