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Palun lugege käesolev kasutusjuhend 
tähelepanelikult läbi ja hoidke 
edaspidiseks kasutamiseks alles. 

Ohutusnõuded
See seade on ette nähtud kasutamiseks 
koduses majapidamises või sarnastes 
kasutuskohtades, ega ole mõeldud 
kasutamiseks ettevõtluses. Seadet võib 
kasutada näiteks kontorites, kauplustes ja 
väikefirmades personalile mõeldud köökides 
või väikestes majutuskohtades (motellides, 
väikehotellides), kus külastajad kasutavad 
seda vaid enda tarbeks. 

 Elektrilöögi oht!
Ühendage seade ainult tüübisildil toodud 
näitajatele vastava vooluvõrguga. Ärge 
kasutage seadet mingit muud tüüpi 
toitevooluga.
Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või 
seade ise on vigastatud.
Hoidke lapsed seadmest ohutus kauguses.
Väikelapsi peab jälgima, et nad seadmega 
mängima ei hakkaks.
Raskete füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
puuetega isikud ning inimesed, kellel 
puuduvad teadmised ja kogemused antud 
seadme kasutamiseks (sh lapsed), ei tohi 
seda seadet kasutada turvalisuse eest 
vastutava kompetentse isiku järelevalveta või 
juhendamiseta.
Pärast iga kasutuskorda või juhul, kui 
seadme töös esineb häireid, eemaldage see 
vooluvõrgust.
Turvakaalutlustel tohib seadet remontida (nt 
vigastatud toitejuhtme uuega asendada) ainult 
volitatud hooldusteeninduse töötaja.
Toitejuhet ei tohi:
- lasta kuumade osade vastu,
- tõmmata üle teravate servade,
- kasutada seadme kandmiseks.
Ärge pistke röstrisse midagi muud peale  
leiva/saia.

Röster peab kasutamise ajal olema alati 
püstiasendis. Kui röster on kaldus, lülitub see 
automaatselt ise välja.
Leib/sai võib kuumenemisel põlema süttida. 
Ärge kasutage röstrit kunagi otse kardinate 
all või vahetus läheduses ega muude 
kergsüttivate materjalide lähedal. Ärge katke 
röstimisava kunagi kinni.
Ärge puudutage peale juhtlülitite mingeid 
muid röstri osi, sest röster võib töötamise ajal 
tugevalt kuumeneda.
Vajutage allavajutatav lülitushoob alla ainult 
röstimiseks; ärge seda kunagi blokeerige.
Ärge jätke töötavat röstrit kunagi 
järelevalveta!

Ärge kasutage seadet vee 
läheduses, näiteks vett täis 
vanni, kraanikausi vms 
anumate läheduses.

Seadme osad ja lülitid
1 Sisse/välja-lüliti 
2 Röstimisastme näidik, nt aste I3I – 

keskmine pruunistus
3 Röstimisastme regulaator

 = soojendus
- = lühem röstimisaeg
+ = pikem röstimisaeg

4 Sulatuslüliti defrost
5 Katkestuslüliti stop
6 Allavajutatav lülitushoob röstimise 

käivitamiseks
7 Röstimisvahe
8 Integreeritud kukliraami käepide
9 Kuklite soojendusraam
10 Purusahtel
11 Toitejuhtme hoiukoht



Enne esmakordset 
kasutamist
• Eemaldage kõik kleebised ja kiled.
• Avage aken ja kuumutage röstrit vähemalt 

kolm korda kõrgeima röstimisastme juures 
ilma leiva/saiata ja laske siis maha jahtuda.

Kasutamine
Ärge kasutage röstrit ilma purusahtlita 10!

Röstimine
• Kerige toitejuhe vajalikus pikkuses lahti ja 

pange toitepistik pistikupessa.
• Vajutage sisse/välja-lülitit ; röstimisastme 

näidikul 2 süttib hetkel valitud röstimisaste, 
näiteks I3I (keskmine pruunistus) või I4I5I 
(tugevam pruunistus).

• Valige röstimisastme regulaatoriga 3 sobiv 
röstimisaste.

Märkus: Valitud röstimisaste salvestatakse 
(mälufunktsioon) ja see jääb kehtima 
isegi juhul, kui röster lülitatakse välja, 
eemaldatakse vooluvõrgust või esineb 
elektrikatkestus.

• Pange leiva-/saiaviilud röstimisvahesse 7.
• Vajutage allavajutatav lülitushoob 6 alla, 

kuni see alumises asendis fikseerub. Valitud 
röstimisastmele vastavad numbrid hakkavad 
vilkuma. Röster näitab röstimiseks kulunud 
aega süttivate numbritega röstimisastme 
näidikul 2.

• Röstimine on lõppenud, kui röstitud sai/leib 
üles kerkib.

Märkus: Röstitud viilu paremaks 
kättesaamiseks tõstke veidi allavajutatavat 
lülitushooba 6.

Kui soovite röstimise ise varem lõpetada, 
vajutage katkestuslülitit stop 5.
Nõuanne: Valige ühe viilu röstimiseks 
madalam röstimisaste kui kahe viilu jaoks.

Külma leiva/saia soojendamine
• Valige röstimisastme regulaatoriga 3 

röstimisaste  (soojendus).
• Pange soojendatav(ad) viil(ud) röstrisse ja 

vajutage allavajutatav lülitushoob 6 alla, kuni 
see alumises asendis fikseerub.

Sügavkülmutatud leiva/saia röstimine
• Valige röstimisastme regulaatoriga 3 sobiv 

röstimisaste.
• Vajutage sulatuslülitit defrost 4.
• Pange külmutatud viil(ud) röstrisse ja 

vajutage allavajutatav lülitushoob 6 alla, kuni 
see alumises asendis fikseerub.

Kuklite soojendusraami kasutamine
Ärge katke kuklite soojendusraami 9 kunagi 
alumiiniumfooliumiga!
Kui kuklite soojendusraam on üles tõstetud, 
kasutage ainult soojendusfunktsiooni. Ärge 
röstige samal ajal leiba/saia!
• Vajutage kukliraami käepide 8 alla, kuni see 

alumises asendis fikseerub. Soojendusraam 
9 kerkib üles.

• Valige röstimisastme regulaatoriga 3 sobiv 
röstimisaste, kuid mitte kõrgem kui I2I.

• Vajutage allavajutatav lülitushoob 6 alla, kuni 
see alumises asendis fikseerub. 

Üldist
Röstige leib/sai kuldkollaseks, mitte 
tumepruuniks või pruuniks. Eemaldage 
röstitud viiludelt kõik kõrbenud servad! Ärge 
röstige liiga kaua suure tärklisesisaldusega 
toiduaineid, eriti teravilja- ja kartulitooteid 
(akrüülamiidide tekke vähendamiseks).
NB!: Kui saia-/leivaviil jääb röstrisse kinni, 
lülitub röster automaatselt ise välja. Tõmmake 
toitepistik pistikupesast välja ja eemaldage 
leib/sai ettevaatlikult alles siis, kui röster on 
jahtunud.

Soovitusi energia säästmiseks
Lülitage röster energia säästmiseks pärast 
kasutamist sisse/välja-lülitiga  välja.



Puhastamine ja hooldus

 Elektrilöögi oht!
Ärge kastke röstrit kunagi vette ega pange 
seda nõudepesumasinasse!
Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid.
• Tõmmake toitepistik pistikupesast välja 

ja laske röstril maha jahtuda. Eemaldage 
kukliraami alla kogunenud leivapurud, 
kasutades tugevat harja.

• Tõmmake purusahtel 10 välja ja pühkige 
puhtaks.

• Pühkige röstri välispind puhtaks niiske  
lapiga, ärge kasutage tugevatoimelisi või 
abrasiivseid puhastusvahendeid.

Nõuanne: Roostevabast terasest pinna 
puhastamiseks kasutage spetsiaalset 
roostevabade pindade puhastus- ja 
hooldusvahendit.

Jäätmekäitlus  
See seade on märgistatud vastavalt elektri- 
ja elektroonikaseadmete jäätmeid (tähiseks 
WEEE - Waste Electrical and Electronic 
Equipment) käsitlevale Euroopa direktiivile 
2002/96/EÜ. See direktiiv reguleerib 
kasutatud seadmete tagastamise ja käitlemise 
korda kogu Euroopa Liidus.
Uusimat jäätmekäitlust puudutavat infot 
saate oma seadme müüjalt või kohaliku 
omavalitsuse vastava valdkonna töötajalt.

Garantii
Sellele seadmele antava garantii tingimused 
määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, 
kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii 
tingimuste kohta saate seadme müüjalt, 
kellelt te oma seadme ostsite. Garantiinõuete 
esitamisel peab kehtiva garantii tõendamiseks 
esitama müügiarve või ostukviitungi.

Jäetakse õigus muudatusteks.



Kallis klient, 
Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie 
hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest. 
Meie soovitus teile: 
Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud 
häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku 
visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist. 
Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga! 
Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud 
originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi. 
 

Rike? See saab kõrvaldatud! 
Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbrid riikide kaupa. 

Järgnevate andmete edastamisega saate 
oma probleemi lahendamist veelgi 
kiirendada. 
Palun edastage meile järgnev info: Seadme tüübisildi näide 
1. Oma täpne aadress ja telefoninumber 
2. Täpne probleemi kirjeldus 
3. Ostukuupäev 
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt 
5. Tootmiskuupäev (FD-number) 

tüübisildilt 

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus 
asub teie seadme tüübisilt.   

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike 
edasimüüjate kaudu müüdud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks. 
Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes 
riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele. 
 
Garantii tingimused 
Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus 
seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme 
edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest 
teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi. 
 
 



EST Eesti / Estonia 
 

TEENINDUSKESKUSED 

Tallinn

Tel 627 8730
GSM 512 6655

teenindus@simson.ee
 

Tartu
Aleksandri 6
Tel 734 4299
Tel 734 4337

GSM 5669 7843
 

Pärnu
Laine 4

Tel 442 7231
GSM 5661 2104

 
Võru
Oja 1

Tel 782 1461
 

Viljandi
Männimäe tee 4

Tel 433 6644
 

Kuressaare
Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva
Tallinna mnt 6A
Tel 356 0708

GSM 5625 3020

Türi 5
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