
 



 

Lugege see kasutusjuhend läbi ja hoidke alles. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka see kasutusjuhend. Enne seadme kasutamist eemaldage kõik 
pakkematerjalid. 

OLULISED OHUTUSJUHISED 
Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed 
või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava 
isiku järelevalve all või juhendamisel ning tingimusel, et nad mõistavad kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohte. 
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad 
kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all. Hoidke seade ja selle 
toitejuhe väikelaste käeulatusest eemal. Seadet ei tohi kasutada taimeri ega kaugjuhtimissüsteemiga. 
Saiaviil võib süttida. Ärge kasutage seadet kardinate või muude kergsüttivate esemete lähedal või all. Ärge jätke 
kuuma seadet järelevalveta. Seadme pinnad lähevad kuumaks. 
Eemaldage purualus ja tühjendage see. 
Pühkige purualust niiske lapiga, kuivatage ja asetage röstrisse tagasi. 
Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava 
väljaõppe saanud tehnik. 
Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 
• Ühe viiluvahe kasutamisel kontrollige, et teine viiluvahe oleks tühi, sest hoova alla vajutamisel lähevad mõlemad viiluvahed voolu alla. 

• Kui saiaviil jääb röstrisse kinni, siis tõmmake röstri pistik seinapistikupesast välja, laske röstril jahtuda ja eemaldage saiaviil ettevaatlikult. 

• Ärge röstige võiga määritud pagaritooteid. Need võivad põlema minna. 

• Ärge kasutage tavalisest erineva kujuga saia. See võib röstrisse kinni jääda. 

• Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui kasutusjuhendis kirjeldatud. 

• Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustada saanud või seadme töös esineb tõrkeid. 

KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES JOONISED 
1. Viiluvahed 

2. Hoob 

3. Pruunistusastme reguleerimise nupp 

4. Purualus 

5. Kuklite soojendusrest 

6. Käepide 

7. Jalg 



ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA 
Seadke pruunistusaste maksimumtasemele (6). Seadme kuumutuselementide katsetamiseks kasutage seadet tühjalt. Seadmest võib tulla veidi lõhna, kuid see on täiesti 
tavapärane. Tagage ruumis piisav ventilatsioon. 

RÖSTIMINE 

1. Asetage püstiasendis röster stabiilsele, ühetasasele, kuumakindlale pinnale. 

2. Sisestage pistik seinapistikupessa. 

3. Keerake pruunistusastme reguleerimise nupp soovitud seadistusele (1 = hele, 6 = tume). 

4. Asetage saiaviilud (maksimumpaksus 25 mm) viiluvahedesse. 

5. Vajutage hoob lõpuni alla. Kui röster ei ole vooluvõrku ühendatud, siis hoob ei lukustu. 

6.   märgutuli süttib ja seade alustab tööd. 

7. Röstimise lõppedes hüppab saiaviil seadmest välja. 

8. Röstimise katkestamiseks vajutage nuppu  . 

• Väikeste toodete röstimisel saab neid kõrgemale tõsta. 

• Hoova saab röstimise ajal üles tõsta, et röstimisastet kontrollida, ja seejärel uuesti langetada. 

SÜGAVKÜLMUTATUD SAI 
1. Jätke pruunistamisastme reguleerimise nupp oma lemmikseadistusele, sisestage sügavkülmutatud saiaviil, vajutage hoob alla ja vajutage nuppu  . 

2. Süttib nupu  märgutuli ning röstimisaeg kohandatakse automaatselt, nii et külmutatud saia röstitakse samamoodi kui külmutamata saia. 

RÖSTSAIA SOOJENDAMINE 
1. Jätke pruunistusastme reguleerimise nupp oma lemmikseadistusele, sisestage saiaviil, vajutage hoob alla ja vajutage nuppu  . 

2. Nupu  märgutuli süttib ja röstsaia kuumutatakse lühiajaliselt. 

3. Soojendada tohib ainult ilma määrdeaineta saia. 

KUKLITE SOOJENDUSREST 
Ärge kasutage kuklite soojendusresti sügavkülmutatud, võiga määritud, glasuuriga, tuhksuhkruga üle riputatud ega täidisega saiakeste soojendamiseks. 

1. Asetage kuklite soojendusrest röstri peale, nii et selle jalad on pilus. 

2. Asetage kuklid või saiakesed soojendusrestile. 

3. Seadke pruunistusaste seadistusele 1 ja vajutage hoob alla. 

4. Kui hoob üles hüppab, võtke soojendatud kuklid ära. 

5. Ärge puudutage kuklite soojendusresti võresid – need on kuumad. 

6. Enne röstri tavapärasel viisil kasutamist tuleb kuklite soojendusrest ära võtta. 

HOOLDUSTÖÖD JA KORRASHOID 
1. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. 

2. Pühkige seadme välispinda niiske lapiga. 

ÜMBERTÖÖTLEMINE 

Ohtlikest ainetest tulenevate keskkonna- ja terviseprobleemide vältimiseks ei tohi sümboliga  tähistatud seadmeid ning nende akusid ja patareisid visata 
sorteerimata olmejäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud ja patareid selleks mõeldud kogumispunktidesse. 


