
 

 
 

 
 
 

 
                   MANUAL DE UTILIZARE 

 
   Smart Contact-Grill 

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

                               GTS-2030ACX 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea Smart 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. 
 Aparatul trebuie folosit cu ambele plăci corect instalate. 
 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 puneți folie de aluminiu sau orice alt material în Tava de Picurare. 
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 Nu folosiți accesorii nededicate sau nerecomandate de către producător. 
 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 atingeţi produsul cu apă! 
 Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul funcționării. Produsul 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 produsul și cablul acestuia departe de suprafețele fierbinți. 
 Nu acționați niciodată produsul 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. 
 

!!  ATENȚIE – Pentru a reduce riscul de accidentare sau deteriorare a produsului 
/proprietății: 
 Acest produs 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 cel 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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PĂRŢI COMPONENTE ȘI CARACTERISTICI 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
1. AFIŞAJUL: 

 
 

2. DESCRIEREA FUNCŢIILOR BUTOANELOR 
a. Power - buton pornit/oprit (atingeți butonul pentru 1-2 secunde; indicator luminos 

aprins sau stins) 
b. Menu (“︵”și “︶”) – selecție vizualizare listă meniu alimente și mod de lucru pe 

ecranul LCD; tipul simbolului se va aprinde la alegerea opțiunilor de alimente și a 
modului de lucru corespunzător  

c. Time  (“︵”și “︶”) – reglare durată de la 0 la 60 minute 
d. Simbol ventilator - avertisment de aparat în funcțiune. La selectarea acestei opțiuni, 

ventilatorul începe să se învârtă spre dreapta.  
e. Indicator nivel  - indicare durată condiție dinamică. Când selectați time, intervalul 

de timp de pe ecranul LCD va începe să se scurgă, iar indicatorul de nivel se va 
completa treptat, de jos în sus 

3. UTILIZAREA APARATULUI 
a. Pregătire: deschideți pachetul; scoateți aparatul; puneți tava de ulei în poziția 

corectă 
b. Preîncălzire 

1. pentru ca alimentele să nu se lipească de placă, puteți unge placa cu puțin ulei; 
2. ștergeți excesul de ulei; 
3. conectați la priză; 
4. apăsați butonul power; aparatul pornește; 
5. dacă alimentele sunt înghețate, trebuie să apăsați mai întâi butonul Frozen Food 

(Alimente congelate). 
 

Control durată Putere Indicator Selector meniu Ecran LCD 

Simbol ventilator Indicare nivel 
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c. Mod de gătire și control manual 
1. selectați din menu opțiunea dorită, în funcție de diferite tipuri de alimente; 

custom înseamnă control manual, personalizat; 
2. după ce alegeți modul, sistemul se va întrerupe pentru trei secunde; modul 

automat va începe procesul de încălzire; tipul caracterului corespunzător opțiunii 
selectate va clipi și ventilatorul se va pune în funcțiune; indicatorul de nivel se va 
completa treptat, de jos în sus.  

3. Când ajunge la intervalul de timp fixat, veți auzi un sunet de avertizare; 
indicatorul luminos va clipi acum; procesul de preîncălzire se încheie. 

d. Gătirea 
După preîncălzire, deschideți capacul aparatului și puneți alimentele pe placa de 
gătit.  
Închideți capacul; aparatul începe să se încălzească.  
Intervalul de timp de pe ecranul LCD începe să „curgă”;  
Când ajunge la nivelul fixat, aparatul va emite un semnal de avertizare pentru a 
vă avertiza că mâncarea este gata. 

e. Funcția de menținere la cald 
Când procesul de gătire s-a încheiat, avertismentul sonor se va auzi de două ori. 
Procesul de avertizare se încheie acum și, dacă nu se dă nicio altă comandă, 
aparatul trece automat pe nivelul inferior de menținere la cald, încă 60 minute. 
Ulterior, dacă tot nu se dă nicio altă comandă aparatului, avertismentul sonor va 
fi emis de trei ori, iar aparatul se va opri automat. 

4. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 
a. apăsați butonul power oprind asfel alimentarea electrică; 
b. scoateți ștecherul din priză; 
c. pentru a evita orice risc de incendiu, aparatul trebuie lăsat o oră să se răcească; 
d. înainte de curățare, scoateți placa de gătit cu atenție; îndepărtați orice reziduuri de pe 

placă; 
e. puneți tava de ulei și placa de gătit în mașina de spălat vase pentru a le curăța; 
f. aparatul poate fi curățat și manual; nu folosiți palete metalice, cuțite, bureți de sârmă 

sau abrazivi pentru a curăța aparatul; 
g. puteți folosi un burete moale pentru a curăța aparatul și o cârpă uscată moale pentru 

a-l șterge; 
h. nu scufundați aparatul în apă sau alt lichid. 
i. țineți aparatul într-un loc uscat și curat. 

5. FUNCŢIA DE SCHIMBARE A CULORII DE PE ECRANUL LCD  
Alegeți opțiunea STEAK (friptură) pentru a găti. 
După preîncălzire, deschideți capacul și puneți alimentele pe placă; închideți capacul 

la loc și aparatul va începe să se încălzească; intervalul de timp de pe ecranul LCD va începe 
să se scurgă; când ajunge la 270 secunde, culoarea ecranului se va schimba din verde în 
albastru; în acest moment, se va auzi un semnal sonor timp de două secunde.  

Apoi, după ce intervalul de gătire ajunge la 480 secunde, culoarea ecranului se va 
schimba din albastru în roșu. În acest moment, se vor emite două sunete. 

Când procesul de gătire s-a încheiat, avertismentul sonor va fi emis de două ori. În 
acest moment, întreg procesul de avertizare s-a încheiat, apoi, dacă nu se dă nicio altă 
comandă timp de trei minute, aparatul va intra automat pe nivelul inferior de încălzire pentru 
menținere la cald; culoarea ecranului va reveni la verde. Va rămâne așa 60 minute.  

Dacă în acest interval iar nu se dă nicio comandă, avertismentul sonor va suna de trei 
ori, după care aparatul se va închide automat. 

Când ecranul devine albastru și se aude un semnal sonor, înseamnă că alimentele sunt 
gătite pe jumătate; când ecranul devine roșu și se aude un semnal sonor, înseamnă că 
alimentele sunt bine făcute. 
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Observații：funcția de schimbare a culorii este valabilă doar pentru opțiunea STEAK.  
6. CASAREA CORECTĂ A PRODUSULUI 

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. 

 
    FIŞA PRODUSULUI 

1. Marca comercială a producătorului:                    SAMUS 

2. Modelul de fabricaţie:                     GTS-2030ACX 

3. Tipul aparatului:                                              Smart 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(70℃- 235℃) 

10. Tip afisaj:                                                                                                          LCD 

11. Temporizator:                                                                                   DA(30 min.)  

12. Funcţie menţinere la cald:                                                                      DA(60 min.)  

13. Mâner termorezistent:                   DA 

14. Deschidere la 180°:                               DA 

15. Tăviţă colectare pentru ulei în exces                                       DA 

16. Carcasă:                                                                                                                      Inox  

17. Protecție la supraîncălzire:                                                                             DA 

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

19. Culoare carcasă:                                           Inox+Gri  

20. Dimensiuni nete(produs,mm):                                              363x331x152 

21. Dimensiuni brute(cutie,mm):                        399x369x196 

22. Greutate netă(produs,kg):                                        3,90 

23. Greutate brută(kg):                                                    4,45 

24. 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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