
 



 



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

OLULISED OHUTUSJUHISED 
Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas: 

Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, 
sensoorsed 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. Lapsed tohivad 
seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vähemalt 8-aastased ning neid 
valvatakse. 
Hoidke seade ja selle juhe väikelaste käeulatusest eemal. 
Seadet ei tohi kasutada taimeri ega kaugjuhtimissüsteemiga. 
Sai võib põlema süttida, seetõttu ärge kasutage rösterit kergestisüttiva materjali, nt 
kardinate, läheduses ega all. Ärge kasutage seadet seinakappide ega riiulite all. 
Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta. 
Seadme välispinnad lähevad kuumaks. 
Tühjendage purualust regulaarselt. Pühkige purualust niiske lapiga, kuivatage ja 
asetage röstrisse tagasi. Kui juhe on saanud kahjustada, ei tohi seadet enam 
kasutada. 
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes 
kohtades nagu: 
 kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad, 
 hotellid, motellid jm majutusasutused, 
 külalistemajad, 
 maaeluasutused, 

 Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma 
läheduses. 

• Ärge röstige ega soojendage liiga pakse, võiga määritud, murenenud või ebatavalise kujuga saiaviile. 

• Olge eriti tähelepanelik, kui röstitav toode sisaldab suhkrut, moosi, seemneid, marju jms. Need võivad sulada 
või seadmesse kukkuda ning põhjustada ülekuumenemise või tulekahju. 

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

• Ärge kasutage seadmesse kinnijäänud saiaviilu eemaldamiseks nuga, kahvlit vms. Nii toimides võite seadet 
kahjustada ja põhjustada ohtliku elektrilöögi! 

JOONISED
1. Viiluvahed 

2. Hoob 

3. Pruunistusastme reguleerija 

4. Purualus 

5. Kuklite soojendusrest 

6. Käepide 

7. Jalad 

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA 
Seadke pruunistusaste maksimumtasemele. 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 pessa. 

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. Röstimise lõppedes hüppab saiaviil seadmest välja. 

7. 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. Nupu   märgutuli hakkab põlema 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. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD 
1. Tõmmake seadme pistik pesast 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. 


