
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
RÖSTER 
KASUTUSJUHEND 

Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme esmakordset kasutamist. Kasutusjuhend peab olema alati seadmega kaasas. 
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1. Lüliti 
2. Pruunistusastme regulaator 
3. Tühistusnupp 
4. Sulatusnupp 
5. Soojendusnupp 
6. Röstimisavad 
7. Purusahtel 

RÖSTER 

OHUTUSJUHISED 
Lugege juhendit hoolikalt ja hoidke see alles! 
Hoiatus: Käesolev juhend ei sisalda kõiki ettetulevaid võimalusi ja olukordi. Kasutaja peab mõistma, 
et terve mõistus, ettevaatus ja hooldus on tegurid, mida ei ole võimalik mistahes tootesse 
integreerida. Seetõttu peavad kasutajad need tegurid tagama seadet kasutades ja käsitsedes. Me ei 
võta endale vastutust kahju eest, mis tuleneb transpordikahjustusest, seadme ebaõigest 
kasutamisest, kasutamisest sobimatu pingevahemikuga vooluvõrgus või seadme mis tahes osa ümber 
seadistamisest või muutmisest. 
Tulekahju- ja elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmete kasutamisel alati järgida 
elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist: 
1. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie 

vastava seinakontaktiga ning et kontakt oleks maandatud. Seinakontakt peab olema paigaldatud 
vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele. 

2. Ärge kasutage kahjustatud juhtmega seadet. Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud 
teeninduskeskuses! Seadme kaitsekatteid ei tohi avada, elektrilöögi oht! 



 

3. Kaitske seadet otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida võimalikku 
elektrilööki. 

4. Ärge jätke töötavat röstrit järelvalveta. 
5. Järelevalveta seadme pistik on soovitatav pistikupesast välja tõmmata. Enne puhastamist 

eemaldage pistik kontaktist. Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke 
alati kinni pistikust endast. 

6. Ärge kasutage röstrit õues ega niiskes keskkonnas. Ärge katsuge röstrit ega juhet märgade 
kätega. Elektrilöögi oht. 

7. Pidev järelvalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste lähedal! 
8. Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage toitejuhet üle teravate 

servade. 
9. Seadmes olev leivatoode võib kergesti süttida. Ärge kasutage seadetkergestisüttivate esemete 

(nt kardinad) all või läheduses. Pinna temperatuur võib seadme lähedal tõusta kõrgemale kui 
tavaliselt. Asetage röster teistest esemetest kaugemale, et tagada piisav ventilatsioon, mis on 
vajalik korralikuks toimimiseks. Ärge katke röstimisavasid. 

10. Kui leib jääb röstrisse kinni, eemaldage juhe kontaktist ja oodake kuni röster jahtub. Peale röstri 
jahtumist eemaldage leivaviil. 

11. Enne esmakordset röstimist avage aken ja laske seadmel töötada tühjalt 3 tsüklit kõrgeimal 
temperatuuril. 

12. Olge ettevaatlik, et ei kriimustaks ega muul viisil seadme metallkatet ei kahjustaks ega lööks 
seadet teravate servade vastu. 

13. Hoidke röster eemal kuumadest pindadest ja kütteseadmetest (nt kuumad pliidiplaadid). 
14. Asetades viilu otse röstimiskattele või -pesale, võite seadet kahjustada! 
15. Röstrit ei tohi kasutada kui see on kaldus või ühel küljel. 
16. Ärge toppige sõrmi ega söögiriistu röstri pesadesse. 
17. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või 

muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult 
kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on 
õpetatud masinat ohutult kasutama. Täiskasvanu peaks pidevalt laste järele vaatama, et need ei 
mängiks seadmega. 

18. Kasutage koolutajat ainult vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele. Seade on loodud 
ainult koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mida põhjustab seadme 
ettevaatamatu käsitsemine. 

 

SEADME KASUTAMINE 
Leiva röstimine 
1. Peale pistiku seinakontakti ühendamist keerake pruunistuskontrolli lüliti keskmisse asendisse (4). 

Te võite valida kuni 7 erinevat pruunistusseadistust: 1= kergelt röstitud kuni 7= tume röst. 
2. Sisestage viil ja vajutage röstimiskang alla, nii et viil langeb röstrisse. Röstimiskang tõuseb 

vaikeasendisse. Röstrisse asetatud viil tsentreeritakse automaatselt. 
3. Pruunistuse reguleerimiseks röstimise ajal liigutage pruunistustaseme regulaator teise 

seadistusse. Seatud aja möödudes lülitub röster automaatselt välja. Viilud hüppavat röstris üles. 
4. Külmutatud saia röstimiseks võtke sai sügavkülmikust ja asetage sai röstimisavasse ning valige 

soovitud pruunistusaste. Vajutage röstimiskang alla ja vajutage Defrost nuppu. Defrost märgutuli 
süttib.. 

5. Röstitud saia soojendamiseks asetage juba röstitud sai röstimisavasse ning valige soovitud 
pruunistusaste. Vajutage röstimiskang alla ja vajutage Reheat nuppu. Reheat märgutuli süttib. 

6. Kui sai on liiga tume või röstimine ebaõnnestub, vajutage Cancel nuppu. 

 
 
 



 

Mida peate teadma leivaviiludest/kuklitest 
Leiva tüüp, selle niiskus, sisu, vanus, paksus ja kontsude arv. Kõik see mõjutab pruunistuse seadeid. 
Kui teil on plaanis röstida kaks viilu leiba üksteise järel, peaksid nad olema sama tüüpi, sama 
niiskustaseme ja sama vanusega (leiba tuleks hoida suletud pakendis). Hoidke röstimiseks 
kasutatavat viilutatud leiba alati kuivas kohas. 
Viilu paksus ei tohiks ületada 2,5 cm. 
Röstris saab röstida igat tüüpi leibu, väikseid pätse ja küpsetisi, sealhulgas külmutatud pagaritooted, 
ilma neid röstrisse toppimata,. Üldiselt tuleks tumedamad leivad röstida kõrgemal pruunistustasemel 
kui kergemad saiad. Eriti kerge viilu saamiseks pihustage viilule kergelt vett. Kukleid tuleks 
pruunistamise ajal 1-2 korda ümber pöörata. 
Väga õhukesed viilud tsentreeritakse automaatselt ja neid tuleb röstida madalamal 
pruunistusseadistusel. et vältida ühe poole kõrbemist. 

 
PUHASTAMINE 
Enne puhastamist eemaldage seade toitevõrgust ning laske jahtuda. 
Libistage purusahtel seadmest välja ning tühjendage. Kõrbenud purude eemaldamiseks kasutage 
harja. Puhastage röstri korpus pehme, niiske lapiga. Ärge kasutage teravaid esemeid või abrasiivseid 
puhastusvahendeid. Ärge kastke röstrit vette ega kasutage seadme puhastamiseks 
nõudepesumasinat. 
 

TEHNILISED ANDMED 
Nominaalpinge 220–240 V~, 50 Hz 
Nimisisendvõimsus: 900 W 

 
KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 
Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu 
konteineritesse. 
 

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS 
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja 
teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi) 
See sümbol tootel tähendab, et seda toodet ei tohi kohelda kui majapidamisprügi. 
See tuleb viia vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb vanade elektri- ja elektroonikaseadmete 
käitlemisega.  Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, 
tagades oma toote korraliku ringlussevõtu. 
Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate 
oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote 
ostsite. 

 
See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse 
direktiivi nõuetele. 
Teksti ja tehniliste näitajate parandamise õigused on kaitstud. 

 

 

Maaletooja Eestis: 
AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa 
Tel.: 6 836 300 
E-mail: info@elmaks.ee 


