
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTI 3 IN 1 ONYX 
 
 
 

Instrucțiuni de utilizare  
Model 48356 



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 48356 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Putere nominală:   1.000 W, 230 V~, 50 Hz  
Cablu de alimentare: Aprox. 100 cm 
Carcasă:

 
Oțel inoxidabil / plastic / izolat

  
Dimensiuni: Aprox. 24,8 cm x 25,0 cm x 11,0 cm 
Greutate: Aprox. 1,7 kg 
Mânere: Izolate 
Caracteristici: Protecție împotriva supraîncălzirii 

2 indicatoare pentru „ON/OFF“ (Pornire/Oprire) și„Ready“ (Pregătit) 
Reglare continuă a temperaturii de la aprox. 100°C (MIN) până la 
aprox. 200°C (MAX) 
Încălzire asistată de arcuri de presiune 
Suprafață de sprijin pentru depozitare în poziție verticală 

 
Accesorii: Câte 1 set de plăci detașabile, turnate sub presiune, din aluminiu, 

rezistente la spălarea în mașina de spălat vase, pentru sandvișuri, 
vafe și prăjire, manual de instrucțiuni 

 
Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse 
modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile. 

 
EXPLICAREA SIMBOLURILOR 

 
Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau 
deteriorarea aparatului. 

 
Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice 
moment acestui pericol. 

 
 

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ 
 

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la 
îndemână pentru a le putea consulta în 
viitor. 

 

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu 
vârste peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale și mintale 
reduse sau fără experiență și cunoștințe 
dacă sunt supravegheate sau au fost 
instruite cu privire la modul de utilizare a 
aparatului în siguranță și dacă înțeleg 
pericolele pe care le implică. Copiii nu se 
vor juca cu aparatul. Curățarea și 
întreținerea de către utilizator nu trebuie 
efectuate de către copii nesupravegheați. 

2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie 

ținuți la distanță cu excepția cazului în 
care sunt supravegheați în mod continuu. 

3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să 
pornească și să oprească aparatul numai 
cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau 
instalat în poziția normală de funcționare și 
cu condiția să fie supravegheați ori instruiți 
cu privire la modul de utilizare a aparatului 
în siguranță și cu condiția să înțeleagă 
pericolele implicate.  Copiii cu vârste între 
3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, 
nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor 
efectua operațiuni de întreținere.



 

4. ATENȚIE – Unele componente ale acestui 
produs pot deveni foarte fierbinți și pot 
cauza arsuri.  Acordați atenție deosebită 
în cazul în care sunt prezenți copii sau 
persoane vulnerabile. 

5. Copiii trebuie supravegheați pentru a 
garanta că nu se joacă cu aparatul. 

6. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
7. Conectați aparatul numai la o priză de 

alimentare cu curent alternativ (CA) a 
cărei tensiune corespunde cu tensiunea 
de pe plăcuța cu caracteristici nominale. 

8. Nu utilizați acest aparat împreună cu un 
temporizator extern sau un sistem de 
control la distanță. 

9. Nu scufundați niciodată aparatul sau 
cablul de alimentare în apă sau alte 
lichide. 

10.  Suportul nu trebuie să intre niciodată în 
contact cu apă sau alte lichide. În cazul în 
care se întâmplă acest lucru, aparatul 
trebuie să fie complet uscat înainte de a-l 
utiliza din nou. 

11.   Nu curățați aparatul în mașina de spălat 
vase. 

12.   Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul 
de alimentare cu mâinile ude. 

13.   Acest aparat este destinat utilizării 
domestice și similare, cum ar fi: 

 zone de tip bucătărie pentru personalul 
din magazine, birouri și alte medii de 
lucru; 

 întreprinderi agricole; 
 de către clienți în hoteluri, moteluri și 

alte unități de cazare; 
 pensiuni și case de vacanță. 

14.   Din motive de siguranță, nu așezați 
niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, 
tăvi de metal sau suprafețe ude. 

15.   În timpul funcționării, nu așezați aparatul 
sau cablul de alimentare lângă flăcări 
deschise. 

16.   Din motive de siguranță, nu acoperiți 
niciodată aparatul sau plăcile de coacere 
cu folie de aluminiu sau transparentă. 

17.   Nu încălziți oale sau tigăi pe plăcile de 
coacere. 

18.   Utilizați întotdeauna aparatul pe o 
suprafață orizontală, ordonată și 
rezistentă la căldură. 

19.  Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu 
atârnă peste marginea blatului sau mesei, 
întrucât acest lucru poate cauza 
accidente, de exemplu în cazul în care 
copiii mici ar trage de cablu. 

20.   Întindeți cablul de alimentare astfel încât 
să preîntâmpinați situațiile în care cineva 
îl poate trage sau se poate împiedica de 
acesta. 

21.   Scoateți întotdeauna cablul de alimentare 
din priza de perete trăgând de ștecher, 
niciodată de cablu. 

22.   Nu transportați niciodată aparatul ținându-
l de cablul de alimentare. 

23.    Utilizați aparatul numai în interior. 
24.   Atingeți aparatul numai de mâner pentru a 

evita arsurile. 
25.   Nu umpleți niciodată aparatul cu mai mult 

decât cantitatea indicată de aluat, pentru 
a evita vărsarea acestuia. 

26.   Pentru a preveni rănirile, nu mișcați 
aparatul cât timp se află în funcțiune. 

27.  Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați 
aparatul cu accesorii de la alți producători 
sau alte mărci. 

28.   Scoateți aparatul din priza de perete după 
utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați 
niciodată aparatul nesupravegheat atunci 
când este conectat la priza de perete. 

29.   Lăsați aparatul să se răcească înainte de 
a-l curăța. 

30.   Verificați aparatul, priza de perete și 
cablul de alimentare în mod regulat pentru 
a detecta eventualele semne de uzură 
sau deteriorare. În cazul în care cablul de 
alimentare sau alte componente prezintă 
deteriorări, trimiteți aparatul sau suportul 
la serviciul nostru post-vânzare, pentru 
inspecție și reparație (pentru adresă, 
consultați termenii de garanție).  
Reparațiile neautorizate pot supune 
utilizatorul la riscuri grave și anulează 
garanția. 



 

Atenție: 
Suprafețele aparatul devin fierbinți în timpul funcționării. Pentru a deschide și 
închide aparatul, utilizați numai mânerul izolat. 

 
 

Nu deschideți niciodată carcasa aparatului, pentru a preveni șocurile electrice. 
 

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării 
necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți 
terțe neautorizate. 

 
ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI 

 

1. Înainte de a asambla aparatul, îndepărtați 
toate ambalajele. 

2. Verificați dacă toate componentele sunt 
 complete. 
3. Ștergeți componentele detașabile cu o 

lavetă umedă sau curățați-le în apă caldă 
cu săpun.  Uscați cu grijă componentele. 

4. Ștergeți carcasa cu o lavetă umedă. 
Asigurați-vă că în carcasă nu poate 
pătrunde apă. 

5. Introduceți ștecherul în priză. 

 

 

6. Ungeți ușor plăcile și preîncălziți aparatul 
gol timp de aprox. 10 minute. Apoi, 
ștergeți plăcile cu o lavetă umedă. 

7. Prima felie/vafă nu trebuie consumată, ci 
trebuie aruncată. 

8. Pentru utilizările următoare, plăcile nu mai 
trebuie unse (cu excepția cazului în care 
acest lucru este indicat în rețetă). 

9. Aparatul este acum pregătit pentru 
utilizare. 

UTILIZAREA APARATULUI 
 

1. Atașați setul de plăci pe care intenționați 
să le utilizați, apăsând plăcile în balama. 
Suporturile glisante se vor deplasa ușor în 
față. 

2. Introduceți ștecherul în priză (sursă de 
alimentare de 230 V~, 50 Hz) și rotiți 
butonul temperaturii în poziția dorită, între 
marcajul MIN și cel  MAX.  Indicatorul 
roșu se aprinde și rămâne aprins cât timp 
aparatul este conectat la energie. 

3. Utilizați etapa de preîncălzire a aparatului 
Multi 3 în 1 (aprox. 5 minute) pentru a 
prepara ingredientele. 

4. Imediat ce a fost atinsă temperatura 
necesară, se aprinde indicatorul verde. 
Acest indicator se va aprinde întotdeauna 
atunci când temperatura necesară este 
atinsă și se va stinge 

atunci când temperatura scade și aparatul 
încălzește din nou. 

5. Înaintea primei utilizări, ungeți plăcile cu 
puțin ulei sau unt. 

6. Așezați   sandvișul preparat pe mulajele 
pentru sandviș sau   turnați aluatul pe 
plăcile pentru coacere sau   așezați 
alimentele pe grătarul ondulat. 

7. Închideți capacul.   Atunci când preparați 
sandvișuri, blocați și opritorul mânerului! 

8. Pentru a păstra preparatele calde, 
reduceți căldura la nivel MIN, dar nu uitați 
că preparatele se vor usca după un timp. 



CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE 
 

1. Scoateți aparatul din priză înainte de a-
l curăța și lăsați-l să se răcească. 

2. Scoateți plăcile răcite trăgând dispozitivul 
glisant în față, până când acestea ies din 
aparat. 

3. Dacă în interiorul aparatul s-a scurs 
grăsime, așteptați până când este călduț 
și ștergeți-l cu un prosop de hârtie. 

4. Plăcile din aluminiu turnat sub presiune 
pot fi curățate fie manual, fie în mașina de 
spălat vase. Este posibil că apară 
decolorări în mașina de spălat vase și nu 
reprezintă risc sau temei pentru o 
reclamație. 

5. În cazul crustelor puternice, lăsați plăcile 
la înmuiat peste noapte. 

6. Utilizați o lavetă umedă pentru curățarea 
carcasei. 

7. Nu utilizați agenți abrazivi sau corozivi ori 
soluții de curățare a cuptoarelor. 

8. Toate componentele trebuie uscate 
înaintea reasamblării aparatului. 

9. Pentru depozitarea în poziție verticală, 
înfășurați cablul în jurul compartimentului 
de depozitare a cablului din partea de jos 
a aparatului. 

 
 

ACCESORII SPECIALE 
 

Prin intermediul serviciului nostru post-vânzare sunt disponibile următoarele plăci de coacere 
interschimbabile. 

 
 
 
 
 
 
 

Plăci de coacere 
interschimbabile 
pentru vafe 
Nr. art. 4832170/75 

Plăci de coacere 
interschimbabile pentru 
gogoși 
Nr. art. 4832110 

 
 
 

 




