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Attention : read this booklet carefully  it contains 
important instructions for a safe installation, use 
and maintenance.
Important instructions to be kept for future reference.
This unit can be used by children aged 8 and above and 
individuals with reduced physical, sensory or mental 
capacity, or lack of experience or knowledge, if they are 
provided with  adequate supervision or have received 
instructions regarding the use of safety equipment and 
that they understand the risks related.
Children must not play with the unit. Cleaning and 
maintenance should not be carried out by children younger 
than 8 years of age. Children must be supervised.
Keep the equipment and its cable out of reach of children 
younger than 8 years of age.
The appliance must never be operated by means of an 
external timer or with a separate remote control system.

The surfaces are subject to heating up during use.

To clean the appliance, refer to the MAINTENANCE 
chapter.
If the power cable gets damaged, it has to be replaced 
only at a service centre approved by the manufacturer 
in order to avoid a hazard.
Do not turn the device on if the plates are not correctly 
assembled.

AR1S15
INSTRUCTIONS FOR USE

SANDWICH MAKER



2

Warnings EN

After removing the packaging, check the appliance for any signs of damage. In case of visible damage, do not 
use it and contact a qualified technician.
Do not leave parts of the packaging within the reach of children.
This appliance is not a children’s toy: it is an electrical device and must be treated with the necessary caution.
Before connecting the appliance, make sure that the power supply voltage matches the indication on the data 
plate.
Electrical safety of this appliance is assured only if it has been connected to an effective earthing system.
If the plug and socket are not compatible, the socket has to be replaced with a suitable type by skilled persons. 
Do not use adapters or extension cables which do not meet current safety standards or that exceed the current 
carrying capacity limits.
Unplug the appliance from the mains when not in use.
Do not tug on the power cable or on the appliance itself to remove the plug from the socket.
The use of any electrical appliance requires that a number of basic rules are observed, namely:
- Never touch the appliance with wet or humid hands.
- Do not use the appliance when barefoot.
- Do not leave the appliance exposed to weathering (rain, sunlight).
- Do not subject it to rough handling.
In case of failure, disconnect it at once. Do not attempt to repair it, but take it to a service centre approved by
the manufacturer.
If you decide you do not want to use this appliance any longer, disable it by cutting the power cable of course,
after disconnecting it from the socket.
In case of a breakdown or malfunctioning of the appliance, disconnect it at once. Do not attempt to repair it, but
take it to a service centre approved by the manufacturer.
The appliance was created and designed for use in domestic environments as indicated in the instructions.  Any
other use is therefore considered improper and thus dangerous.
Do not use the appliance out of doors.
For safety reasons, the appliance should never be opened.
During use, rest the appliance on a flat surface.
To prevent children from accidentally touching hot components, use the appliance on surfaces that are at least
85 cm high.
Leave space around all other surfaces of the appliance and do not cover with other objects.
Do not place the cord near sources of heat.
Do not place the appliance above or below other ovens, microwave ovens or close to gas stoves.

Technical informations
1 - Plates opening/closing latch
2 - Thermostat light
3 - Power light
4 - Plate release button (inside)

Technical data indicated on the appliance.
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First use
Before using the device for the first time, operate it while empty (for about 2 minutes, until the green light turns 
off) in a well-ventilated area to eliminate any odours and fumes due to possible residual traces from production 
on the internal parts of the device.
Remove the plug from the power outlet and let the device cool down.
NB: when the device is used for the first time, some smoke may be visible.
This is normal due to the initial heating of the internal components.
Clean the plates as specified in the MAINTENANCE section.
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ENMaintenance

TOASTED SANDWICH
Lightly coat the heating plates with a little butter or cooking oil.
Insert the plug into the mains socket. The red power light will come on.
Prepare the bread and fill the sandwich while the appliance is pre-heating.
Wait until the green light come on. The appliance has reached the correct temperature for use.
Firstly place the slices of bread on the lower heating plate. Place your filling on these and cover with the second 
slices of bread. 
For an optimal result, the filling should be contained within the edges of the bread slices.
Carefully lower the upper heating plate onto the bread until the appliance is fully clamped shut.
Open the appliance after 3-5 minutes and check whether the toasted sandwich is sufficiently ‘golden’. The 
cooking time required to obtain crispy sandwiches depends on the type of bread, the filling and on your personal 
taste.
Use a non-metallic tool (e.g. a wooden spatula) to remove the toasted sandwich. Do not use sharp or abrasive 
kitchen tools.
Disconnect the appliance from the mains socket.
Note: During cooking, the green light turns on and off to keep the device at the correct temperature.

WAFFLE
Insert the mains plug into the wall socket. The red power light will come on.
Prepare the batter as indicated in the “WAFFLES RECIPE” paragraph. Preheat the appliance before using it.
Wait until the green light come on. The appliance has reached the correct temperature for use.
Pour the batter, carefully lower the upper cooking plate until the appliance is closed tightly.
The cooking time depends on the variations in the waffles recipe.
Slowly open the cover and check the cooking after 3-5 minutes; once each wafffle is cooked, use a non-metallic 
utensil (for example, wooden spatula) to remove it. Do not use sharp or abrasive kitchen utensils.
If you want to cook another portion, close the lid and let the appliance heat up. 
When the green light come on, you can pour the batter for the next waffle.
After use, disconnect the appliance from the socket.
Note: During the cooking process, the green indicator light turns on and then off to maintain the appliance at the 
correct temperature.
Receipe
INGREDIENTS (for about 10 waffles)
2 eggs - 80 g sugar - 180 g flour - 40 g butter - 180 ml milk - ½ teaspoon baking powder - 1 teaspoon vanilla 
extract

PREPARATION
Separate the yolks from the whites and then beat the egg whites to stiff peaks with an electric beater.
In a bowl, beat the two egg yolks with the sugar and vanilla extract. Add the melted butter to the yolks and stir.
Add the flour and the baking powder and, continuing to stir, slowly pour in the milk.
At this point, also add the stiff egg whites.
Let the batter rest for a few minutes and meanwhile allow the plate to heat up.
Pour some of the batter in the plate and cook for about 5 minutes.

REMOVING THE PLATES
Always disconnect the device from the power supply and let it cool down before removing the cooking plates.
Locate the plate release buttons (4) on the front of the device.
Press the button and the plate will detach slightly from the base.
Grasp the plate with two hands, pull it out from under the metal brackets and lift it off the base.
Press the other plate release button to correctly remove the second cooking plate.

ASSEMBLING THE PLATES
Lower plate - insert the plate in the guides located on the rear, press the front of the plate until you hear it click.
Upper plate - insert the plate in the guides located on the lower part, press the upper part of the plate until you 
hear it click.

Disconnect the plug from the socket and let the appliance cool down well before cleaning it.
In order to clean the appliance, use a soft or slight damp cloth. 
To clean, open the appliance and remove food residues from the plates.
Remove the any traces of food from the plates.
Remove the plates from the device as indicated in the section REMOVING THE PLATES.
Clean the plates with washing-up liquid. Do not use scourers or other abrasive pads which may damage the 
non-stick coating.
Do not wash in the dishwasher.
After cleaning and only when completely dry, re-assemble the plates.
Do not use very wet substances, liquids or cloths to prevent water from entering into the appliance and irreparably 
damaging it.
NEVER IMMERSE THE APPLIANCE INTO THE WATER.



4

Fygyelem : olvassa el figyelmesen a mellékelt 
használati útmutatót a készülék biztonságos 
használatához  és a megfelelő karbantartás érdekében 
ez az útmutató fontos  információkattartalmaz kérjük 
őrizze meg. 
Ezt a készüléket nem használhatják 8 évesnél fiatalabb 
gyermekek, korlátozott fizikai, mentális vagy érzékelési 
képességű személyek, továbbá olyan személyek, akik 
nem rendelkeznek tapasztalattal vagy kellő ismerettel 
a használat kapcsán, hacsak nincsenek megfelelő 
felügyelet alatt, vagy nem kaptak tájékoztatást a 
biztonságos használattal kapcsolatban, és meg nem 
értették a vonatkozó veszélyeket.Gyermekek nem 
játszhatnak a készülékkel. A karbantartást és a tisztítást 
nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha a gyermekek 
betöltötték 8. Életévüket és felügyelet alatt vannak. 

Tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 évesnél 
fiatalabb gyermekek által nem elérhető helyen.

A készüléket nem szabad külső időzítővel és külön 
távirányítóval használni.
A felületek használat során felmelegedhetnek.
A készülék tisztításához hivatkozzon a KARBANTARTÁS 
c. szakaszra.
Ha a hálózati csatlakozó megsérült annak cseréje, csak
szakember általa megfelelő szervizben lehetséges.
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a főzőlapok nincsenek
helyesen beszerelve.

AR1S15
HASZNÁLATI UTMUTATÓ

SZENDVICS-SÜTŐ



HUFigyelmeztetés
A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót  őrizze meg esetleges későbbi felhasználásra.
A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés. 
Látható sérülés esetén,ne használja azt, minden esetben forduljon szakemberhez.
A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.
A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért fontos a biztonsági előírások betartása.
A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján 
található adatokkal.
Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelő, ezt csak hozzáértő,képzett szakember által lehet kicserélni. Ne 
használjonolyan adaptert vagy hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági el őírásoknak vagy nem 
rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.
A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsőként húzza ki a dugót  a csatlakozó aljzatból. Ne próbálja 
megjavítani a  készüléket, minden esetben forduljon a gyártó által megjelölt szervizhez.
Ha a megfelelő és rendeltetészerű használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani, 
minden esetben forduljon a gyártó  által megjelölt szervizhez, ahol megfelelő szakembereket talál a hiba miel 
őbbi szakszeru kijavítására.
Az  elektromos  készülékekre vonatkozóan vannak bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden 
esetben kötelező:
- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
- Ne tegye ki a készüléket széls őséges id őjárásnak!   (erős napsütés, eső).
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva   fizikai behatásoknak!
Amennyiben meghibásodást tapasztal, ne próbálja megjavítani a készüléket, minden esetben forduljon
szakemberhez a gyártó által megjelölt szervizben.
Ha a készüléket már soha többet nem használja, húzza ki a dugót az elektromos hálózatból, majd vágja le a
csatlakozó kábelt.
Húzza ki a kábelt a teljes hosszában a túlmelegedés elkerülése érdekében.
A készüléket az utasításokban jelöltek értelmében háztartási környezetben történő használatra tervezték és
gyártották ; ezért minden ettől eltérő használat helytelennek, és veszélyesnek minősül.
Ne használja a készüléket kültéren.
Ne helyezze a készüléket egyenetlen vagy nem hőálló felületre.
A készülék forró részei a gyermekek számára veszélyesek, ezért az esetleges sérülések elkerülése érdekében,
helyezze el úgy azt, hogy az a padlótól legalább 85 cm magasságban legyen.
A készülék egyéb felületei körül hagyja szabadon a területet és ne tegyen rá tárgyakat.
Tartsa távol a kábelt.
Ne helyezze a készüléket vagy más mikrohullámú sütők kemencék gáz tűzhelyek közelében.
Ne mozgassa a készüléket üzemelés közben, amikor meleg és amikor hálózatra van kapcsolva.

Műszaki adatok HU
1 - Lemez nyitó/záró akasztó
2 - Termosztát jelzőfény
3 - Bekapcsolást jelző fény
4 - Lemezkioldó gomb (belül)

A műszaki adatok a készüléken vannak feltüntetve.
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Használati utmutató HU
Első használat
A készülék első alkalommal történő használata előtt üzemeltesse a készüléket üresen (lb. 2 percig, amíg a 
zöld fény fel nem gyullad), jól szellőző helyiségben, a készülék belső részeire lerakódott, a megmunkálásból 
származó esetleges maradványok által okozott szagok és füstök eltávolítása érdekében.
Húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból és hagyja a készüléket kihűlni.
Megj.: a készülék első alkalommal történő használatakor füstöt lehet észlelni.
Ez egy normális jelenség, melyet a belső részek kezdeti felmelegedése okoz.
Tisztítsa meg a főzőlapokat a KARBANTARTÁS szakaszban leírtakat követve.

MELEGSZENDVICS
A főzőlemezeket enyhén kenje meg olajjal vagy vajjal.
Illessze a villásdugót a fali csatlakozóba. A piros áramellátást jelző fény jelzőfény felgyulladnak.
Készítse elő a kenyeret és töltse meg, miközben a készülék előmelegszik.
Várjon, amíg a zöld jelzőfény felgyulladnak. A készülék elérte a működéséhez szükséges hőmérsékletet.
Fektesse a kenyérszeleteket az alsó főzőlemezre, helyezze rá a tölteléket és fedje le a második szelet kenyérrel. 
Az optimális eredmény érdekében a tölteléket a kenyérszeletek belsejébe kell helyezni. 
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HUKarbantartás

Óvatosan engedje a felső főzőlemezt a kenyérre, amíg a készülék megfelelően nem záródik.
3-5 perc elteltével nyissa ki a készüléket és ellenőrizze, hogy a kenyér elég “barna-e”. A ropogós kenyér
elkészítéséhez szükséges idő a kenyér típusától, a tölteléktől és az egyéni ízléstől függ,
Ne fém eszközt használjon (pl. fakanalat) a melegszendvics kivételéhez. Ne használjon éles vagy karcolást
okozó konyhai eszközöket.
Húzza ki a készüléket a fali konnektorból.
Megj.: Sütés közben a zöld jelzőfény felgyullad és kialszik, hogy a készüléket mindig a megfelelő hőmérsékleten
tartsa.

GOFRI
Dugja a hálózati villásdugót a fali csatlakozóaljzatba. A piros áramellátást jelző fény jelzőfény felgyulladnak.
Készítse el a keveréket a “GOFRI KÉSZÍTÉSE” c. szakaszban leírtak szerint.  Használat előtt melegítse elő a 
készüléket.
Várjon, amíg a zöld jelzőfény felgyulladnak. A készülék elérte a használathoz szükséges hőmérsékletet.
Öntse a keveréket, óvatosan engedje le a felső rácsot, amíg a készülék nincs jól lezárva. 
A sütési idő a gofri recept variációktól függ.
Lassan nyissa ki a fedelet és 3-5 perc elteltével ellenőrizze a sütési fokot; miután a gofri kész, használjon 
egy nem fém szerszámot (pl. falapátot) az étel eltávolításához. Ne használjon éles vagy karcoló konyhai 
szerszámokat.
Ha szeretne egy újabb adag gofrit készíteni, zárja le a fedelet és hagyja előmelegedni a készüléket. 
Amikor a zöld jelzőfény felgyulladnak, be lehet önteni a következő gofri készítéséhez szükséges keveréket.
Használat után áramtalanítsa a készüléket.
Megj.: Sütés közben a zöld jelzőfény felgyullad és kialszik annak érdekében, hogy a készüléket a helyes 
hőmérsékleten tartsa.
Recept.
ÖSSZETEVŐK (kb. 10 gofrihoz)
2 tojás - 80 gr cukor - 180 gr liszt - 50 gr vaj - 180 ml tej - ½ kanál élesztő
Egy kanál vanília-kivonat

ELKÉSZÍTÉS
Válassza szét a tojássárgát a fehérjétől és egy elektromos keverővel verje kemény habbá a tojásfehérjéket.
Egy tálban keverje össze a 2 tojássárgát a cukorral és a vanília-kivonattal. Adja hozzá a felolvasztott vajat és 
keverje össze.
Adja hozzá a lisztet és az élesztőt, és folyamatosan keverje, majd lassan öntse hozzá a tejet.
Ekkor adja hozzá a habbá vert tojásfehérjéket.
Hagyja pihenni a keveréket néhány percig, közben melegítse fel a sütőt.
Öntsön egy kis mennyiségű keveréket a sütőrácsra és hagyja kb. 5 percig sülni.

A FŐZŐLAPOK ELTÁVOLÍTÁSA
Mindig válassza le a készüléket a hálózatról és várja meg, amíg kihűl, mielőtt leveszi a főzőlapokat.
Keresse meg a főzőlap (4) kioldó gombjait a készülék elülső részén.
Nyomja le a gombot és a főzőlap kissé kinyílik az alapról.
Mindkét kezével fogja meg a főzőlapot, emelje le az alatta lévő fém kengyelekről és emelje le az alapról.
Nyomja meg a főzőlap másik kioldó gombját annak érdekében, hogy a másik főzőlapot megfelelően tudja 
eltávolítani.
A FŐZŐLAPOK BESZERELÉSE
Alsó főzőlap - illessze a főzőlapot a hátsó részen elhelyezett vezetősínekbe; nyomja le a főzőlap elülső részét 
kattanásig.
Felső főzőlap - illessze a főzőlapot az elülső részen elhelyezett vezetősínekbe; nyomja le a főzőlap felső részét 
kattanásig.

Húzza ki a készülék cstalakozó zsinórját a csatlakozó aljzatból és hagyja a készüléket kihűlni mielőtt elkezdené 
tisztítani.
A tisztításhoz használjon puha vagy enyhén nedves kendőt.
Távolítsa el a főzőlapokról az ételmaradványokat.
Vegye ki a főzőlapokat a készülékből, a FŐZŐLAPOK ELTÁVOLÍTÁSA szakaszban leírtak szerint.
Mossa el a főzőlapokat mosogatószerrel; ne használjon dörzsszivacsot vagy más súroló eszközt, mert azok 
felsérthetik a tapadásgátló bevonatot.
Ne mossa mosogatógépben.
Tisztítás után, amikor teljesen megszáradtak, szerelje vissza a főzőlapokat.
Ne használjon semmilyen folyadékot, vizes, nedves ruhát, megakadályozandó, hogy a készülékbe folyadék 
kerüljön és visszafordíthatatlanul megrongálja azt.
SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE.
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Terms and Conditions
The guarantee is valid for 24 months.
This guarantee applies only if it has been duly filled in and is submitted with the receipt showing the date of 
purchase.
The guarantee covers the replacement or repair of parts making up the appliance which were faulty at source 
due to manufacturing faults.
After the guarantee has expired, the appliance will be repaired against payment.
The manufacturer declines any responsibility for damage to persons, animals or property due to misuse of the 
appliance and failure to observe the directions contained in the instructions.
Limits
All rights under this guarantee and any responsibility on our part will be voided if the appliance has been:
- mishandled by unauthorized persons
- improperly used, stored or transported.
The guarantee does not cover damage to the outward appearance or any other that does not prevent regular
operation.
If any faults should be found despite the care taken in selecting the materials and in creating the product, or if
any information or advice are required, please contact your local dealer.

USER INFORMATION 
“Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”, 
pertaining to reduced use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as 
to waste disposal”.
The symbol of the crossed-out wheelie bin on the equipment or on its packaging indicates that the 
product must be disposed of separately from other waste at the end of its service life.
The user must therefore take the dismissed equipment to suitable separate collection centres for 

electrical and electronic waste, or return it to the dealer in case they purchase a new device of equivalent type, 
at a one-to-one-ratio.
Suitable segregated collection of the equipment for subsequent recycling, treatment or environmentally-friendly 
disposal helps prevent damage to the environment and to human health, and encourages the re-use and/or 
recycling of the materials that make up the equipment.
Abusive disposal of the product by the user shall result in the application of administrative fines in accordance 
with the laws in force.

GBGUARANTEE

Határid ők és feltételek
A fenti garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes.
Csak gondosan kitöltött garancialevelet fogadunk el. A garanciához mellékelni kell a blokkot, a vásárlás 
dátumával.
A garancia tartalmazza a készüléket felépít ő, gyári hibás alkatrészek cseréjét és javítását. 
A készüléket az egyik szervízközpontunkba kell bevinni ezzel a garancialevéllel és a törvényes igazolással.
A garancia lejárata után a készüléket fizetés ellnében javítjuk.
A gyártó nem vállal felel ősséget semmilyen személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, 
amely nem rendeltetésszerű használatból vagy az útmutatóban leírt utasítások figyelmen kívül hagyásából 
ered.
Korlátok
Nem élhetnek a garancialevélben megfogalmazott jogaikkal és nem vonhatnak minket felel ősségre az alábbi 
esetekben:
- a készüléket arra nem jogosult személy használta és elrontott
- nem rendeltetésszerűen használták, tárolták vagy szállítottá
A garancia nem érvényes semmilyen külalaki sérülésre, vagy olyan kárra, amely nem akadályozza a normális
működést.
Ha a gondos anyagválogatás és gyártás ellenére hibát talál a készülékben, vagy információra, illetve tanácsra
van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi értékesít ővel.

FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK
“A 2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól és azok 
ártalmatlanításáról”. 
A készüléken vagy annak csomagolásán feltüntetett, keresztben áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, 
hogy a termék hasznos élettartama végén a többi hulladéktól elkülönítve kell összegyűjteni.
Felhasználó tehát, a készülék hasznos élettartama végén, köteles azt az elekotrmos és elektronikus 

HUGARANCIA
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POLY POOL S.p.A. Via Sottocorna, 21/B 
24020 Parre (Bergamo) - Italy

Tel. 0354104000 r.a. - Fax 035702716
http://www.ardes.it - e-mail:polypool@polypool.it

MADE IN CHINA

Importőr: 

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 
 

H - 1211 Budapest, Mansfeld Peter u. 27 
(volt Bajaki Ferenc utca) 

tel.: +(36-1)427 0325, +(36-1)427-0326; fax: 
+(36-1)427 0327 

www.multikomplex.hu 




