
HT1010 RÖSTER – KASUTUSJUHEND 
 
OHUTUSJUHISED 
Enne kasutamist 
Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt täiesti läbi ning hoidke see edaspidiseks 
kasutamiseks alles. Eemaldage pakend ja kõik sildid ning kõrvaldage need kasutuselt nõuetekohaselt. 
 
Ettevaatust! 
• Seadet võivad kasutada kooliealised ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid juhendatakse ja 
õpetatakse seadet ohutult kasutama ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte. 
• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, tootja esindaja või samalaadse kvalifikatsiooniga isik selle 
ohu vältimiseks välja vahetama. 
• Leib võib kõrbema minna. Seetõttu ei tohi hoida röstrit kardinate ega muude tuleohtlike 
materjalide läheduses. 
• Röstrit ei tohi kunagi sisse lülitada, kui tolmukate on peal. 
• Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse. 
• Seade (eriti metallosad) on töötamise ajal väga kuum. Lülitage röster välja ja laske sellel enne 
tolmukatte pealepanekut ja hoiustamist maha jahtuda. 
• Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil. 
• Seade on ette nähtud ainult kodumajapidamises kasutamiseks ja majapidamise tavapäraste 
koguste töötlemiseks. 
• Enne esmakordset kasutamist (või vastavalt vajadusele) puhastage kõik osad, järgides hooldus- ja 
puhastamisjuhiseid. 
• Kunagi ei tohi kasutada lahusteid, nagu alkohol, bensiin või benseen. 
• Enne pistikupessa ühendamist kontrollige, kas teie pinge vastab seadme tüübisildile trükitud 
pingele. 
• Töötavat röstrit tohi jätta järelevalveta. 
• Vältige seadme kuuma sisemuse puutumist. 
• Juhe ei tohi kunagi kokku puutuda sisemusega. 
• Rösterisse ei tohi asetada metallosi. 
• Seade ei sobi näkileibade, kuivikute või muu sarnase röstimiseks. 
• Röstriava ei tohi kunagi katta ega sinna sisestada fooliumiga kaetud toitu. 
• Kunagi ei tohi seadet kasutada purualuseta. 
• Purualus tuleb aegajalt eemaldada ja tühjendada. 
• Kasutage seadet ainult püstises asendis. 
• Ettevaatust! Seadme osad on pärast kasutamist kuumad. 
• Rasvaseid/ täidisega tooteid ei tohi röstida. 
• Röstsaia ei tohi kunagi asetada otse röstrile. 
Toote kasuliku eluea lõpul ärge visake seda ära koos olmejäätmetega. Seadme võib kasutuselt 
kõrvaldada asukohariigi asjakohastes kogumispunktides. 
Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed vastavad määrusele (EÜ) nr 1935/2004. 
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