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 KASUTUSJUHEND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEADME OSAD 

1. Röstimispilud 

2. Hoob 

3. Pruunistusastme seadistamine 

4. Purualus 

5. Kuklirest 

6. Käepide 

7. Pikad toed 

8. Lühikesed toed 

9. Jalad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHUTUSJUHISED 

• Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 

abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

• Väikelapsed seadmega tegelda ja seda hooldada ei tohi, kui neid selles tegevuses ei 

juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. 

• Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

• Ärge ühendage seadet vooluvõrku taimeri ega välise juhtimissüsteemi vahendusel. 

• On oht leivaviilude süttimiseks. Ärge kasutage seadet süttivate materjalide ligiduses (nt. 

kardinate lähedal).  

• Seadme pind kuumeneb kasutamisel.  

• Eemaldage ja tühjendage purualust regulaarselt. Pühkige alus niiske lapiga puhtaks ja pange 

röstrisse tagasi.  

• Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  

• Seadet ei tohi kunagi teha märjaks ega kasta vette / vedelikesse. 

• Kasutades vaid üht röstimispilu, kontrollige et teise röstimispilusse poleks eelmistest 

kordadest midagi jäänud. 



 

 

• Ärge röstige ega soojendage üles võiga määritud, katkisi või ebakorrapärase paksusega 

leivaviilusid. 

• Kui leib jääb röstrisse kinni, eemaldage seade elektrikontaktist, laske ära jahtuda ja 

eemaldage viilud ettevaatlikult. 

• Ärge kasutage seadet mingiks muuks otstarbeks peale ettenähtud otstarbe. 

• Ärge kasutage rikkis või vigadega töötavat seadet. 

 

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST 

Seadistage pruunistusvõimsus maksimumile. Laske seadmel töötada tühjana, et kütteelementidelt 

põleks ära tootmisest jäänud ainejäägid. See toiming võib põhjustada vähese kõrbelõhna eraldumist, 

mis on normaalne nähtus. Tuulutage ruum. 

 

RÖSTIMINE 

Asetage röster tasasele ja kindlale aluspinnale, mis kannatab kuumust. Ühendage pistik vooluvõrku. 

Keerake pruunistusastme nuppu soovitud seadistusele vahemikus 1…6. Asetage kummassegi 

röstimispilusse 1 leivaviil (maksimaalselt 26 mm paksused). Vajutage täielikult alla röstimishoob. See 

ei lukustu juhul, kui röster ei ole elektrikontakti ühendatud. Röstimise lõppedes liigub hoob üles ja 

viilud piludes samamoodi. Röstimise katkestamiseks vajutage nuppu . 

 

KÜLMUTATUD LEIB / SAI 

Jätke röstimistugevus samaks, milline on kasutajate lemmikseadistus, sisestage röstri piludesse 

külmutatud leivatoodete viilud, laske hoob alla ja vajutage nuppu . Süttib vastav märgutuli  ja 

röstimise aeg seadistub automaatselt vastavalt vajadusele, et külmutatud leivaviil saaks 

soovikohaselt sulatatud ja pruunistatud. 

 

RÖSTITUD LEIVA/SAIA UUESTI ÜLESSOOJENDAMINE 

Jätke röstimistugevus samaks, milline on kasutajate lemmikseadistus, sisestage röstri piludesse 

jahtunud viilud, laske hoob alla ja vajutage nuppu . Süttib vastav märgutuli  ning jahtunud 

röstsai soojendatakse kiiresti üles. 

 

KUKLIREST 

Ärge soojendage kuklirestil külmutatud tooteid, võiga / glasuuriga kaetud tooteid ega täidisega 

pirukaid. Asetage kuklirest röstrile nii, et pikad toed jäävad tahapoole (purualuse väljavõtmiskoha 

suunas). 

Paigutage resti toed röstimispilude otstesse. Asetage restile soojendatavad kuklid. Seadistage 

pruunistusaste võimsusele 1 ja vajutage hoob alla. Kui hoob üles liigub, eemaldage soojendatud 

kuklid restilt. Ärge puutuge kukliresti metallosasid paljakäsi – need võivad olla väga kuumad. 

Eemaldage kuklirest enne, kui röstrit tavalisel viisil kasutama hakkate. 

 

HOOLDUS JA PUHASTAMINE  

Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda. Pühkige seadme pinda niiske pehme lapiga. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Vältimaks kahjusid keskkonnale ja elusolendite tervisele ja heaolule, tuleb kasutuselt 

kõrvaldatud ja mittevajalikuks osutunud elektri- ja elektroonikaseadmed koguda eraldi 

olmejäätmetest ning toimetada jäätmekäitlusettevõtte spetsiaalsetesse kogumispunktidesse. 


