
 

 

 
 
 

RÖSTER SCTO2 KASUTUSJUHEND 
  

 

OHUTUSJUHISED 
 Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Hoidke juhend alles 

edaspidiseks.  
 Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja ohutu. 
 Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema 

paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.  
 Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada 

professionaalsel elektripaigaldajal.  
 Seade on ette nähtud vaid erakasutamiseks.  
 Seadme kasutamiseesmärk on leiva- ja saiatoodete röstimine koduses majapidamises, 

siseruumides. Seadet ei tohi kasutada välistingimustes ega ärieesmärgil. 
 Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.  
 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest 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 ega omapead teostada seadme puhastamist.  
 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud.  



 

 

 Ärge kasutage seadet, kui see on nähtavate kahjustustega või maha pillatud. Ärge proovige 
seadet ise parandada. Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleks pöörduda tootja 
volitatud remondiettevõttesse.  

 Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet. 
 Ärge kasutage selle seadmega koos mistahes muu seadme lisaosi, isegi kui need tunduvad 

sobivat. Tulekahju, elektrilöögi, isiku- ja varakahju oht! 
 Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  
 Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja 

ümbert eemaldatud.  
 Kasutage seadet ainult 220 – 240 V toitel, 50 Hz sagedusega. Ühendamiseks kasutatav 

elektripistik peab olema maandatud. Seade tuleb maandada.  
 Kasutuskoha vooluvõrgu andmed peavad olema vastavuses seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega tarbimisvoolu kohta.  
 Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga.  
 Kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage selle pistik elektrikontaktist.  
 Toitejuhe ei tohi seadme korpusega kokku puutuda, kui seade on parajasti kuum.  
 Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.  
 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse 

vedelikku. Elektrilöögi oht! 
 Ärge tõstke röstrit röstimispilude kaudu ega nende lähedusest kinni hoides.  
 Seadet ei tohi ümber ehitada.  
 Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast.  
 Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste meelevallas.  
 Töötava seadme ligiduses ei tohi asuda süttivaid materjale (kardinad, paber) ega aineid.  
 Ärge pange röstrit töötama madalal asuva ülakapi alla või kuumust mittekannatava seina 

ligidusse, kuna kuumus võib rikkuda mööblit või seinakatet.  
 Eemaldage seade vooluvõrgust enne, kui hakkate eemaldama röstrisse kinnijäänud leiva-/ 

saiatoodet. Vältige röstri kuumutustraatide vigastamist.  
 Vältige purualuse liigset täitumist. Tõmmake purualus välja ja tühjendage regulaarselt.  
 Enne purualuse tühjendamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.  
 Ärge puudutage seadme sisemisi osi mingi terava eseme, harja ega muu töövahendiga.  
 Ärge käivitage röstrit tühjana.  
 Ärge suruge leiba jõuga röstrisse. Viilud peaks röstimispiludesse mahtuma vabalt.  
 Ärge pange röstrisse võiga määritud viile. Süttimisoht!  
 Ärge puutuge korpust, kui see on kuum. Enne seadme teise kohta tõstmist laske seadmel 

jahtuda.  
 Kandke seadet ainult väliskülgedest kinni hoides.  
 Ärge pange röstrisse katkisi viile. Viilud peaks olema sobivad röstimispilude mõõtmetega, 

muul juhul võivad need röstrisse kinni jääda.
 
  



 

 

SEADME OSAD  

 
 
1 Röstimispilud 
2 Hoob 
3 Termostaadinupp 
4 Sulatusfunktsioon 

5 Ülessoojendamisfunktsioon 
6 Katkestamine 
7 Purualus 

 
KASUTUSELEVÕTT JA KASUTAMINE 
Uue seadme esmane käivitamine - pange röster kahel korral ilma leivaviiludeta käima madalal 
kuumusel, et põleks ära võimalik tootmisest jäänud tolm seadme sisemuses.  
Asetage mõlemasse röstimispilusse viil leiba või saia ja vajutage hoob alla, kuni see lukustub ala-
asendisse. Viil on nüüd tervenisti röstimispilus ja seade hakkab viilu röstima. Vajutushoob lukustub 
ala-asendisse ainult sel juhul, kui seade on ühendatud vooluvõrku.  
Vajutushoob ei pruugi lukustuda juhul, kui kuumutus on seatud kõige nõrgemale seadistusele. Kui 
röstrist hakkab enne viilude üleshüppamist tulema suitsu, saate röstimise kohe katkestada, vajutades 
katkestusnupule.  
Kui viilud ei ole piisavalt pruunid, võite neid samas uuesti röstida. Vähendage veidi kuumutust, 
vajutage hoob uuesti alla ja valvake, et viilud ei läheks kõrbema. Järgmise röstimise jaoks tuleks 
kuumutus uuesti tavalisele tasemele reguleerida.  
Valige kuumutus vastavalt oma eelistustele viilude pruunistumise osas.  
Õhuke ja väga kuiv viil pruunistub kiiremini, kui niiske ja paks viil. Viilud peaks röstimispiludes olema 
mõlemad ühepaksused ja sama koostisega, muidu need pruunistuvad erinevalt.  
Röstimise lõppedes hüppab vajutushoob tagasi üles ja samuti tõstetakse ka viilud piludes ülespoole. 
Nüüd võib viilud röstrist välja võtta ja kasutada seadet uuesti. 
 
 
 
 
 



 

 

ÜLESSOOJENDAMISE NUPP 
Kui viilud on jahtunud ja soovite neid uuesti soojendada, siis kasutage seda funktsiooni.  
Seadistage kuumutus madalale võimsusele. Asetage viilud piludesse. Vajutage hoob alla. Vajutage ka 
ülessoojendusnuppu. Ülessoojendamise kestvus on eelseadistatud. Olge tähelepanelik, et viilud ei 
hakkaks kõrbema. 
 
SULATAMISFUNKTSIOON 
Selle funktsiooniga saab sulatada külmutatud viilusid. Seadistage kuumutus soovitud võimsusele. 
Asetage viilud piludesse. Vajutage hoob alla. Vajutage ka sulatusnuppu. Töötamise ja sulatamise 
märgutuled põlevad korraga. Olge tähelepanelik, et viilud ei hakkaks kõrbema. 
 
ÜLDIST 
Röstimise kestvus sõltub leiva-/ saiatoote liigist, niiskusest ja konsistentsist.  
Kergelt niiske leiva puhul valige madalam kuumutus. Kõrgem kuumutus sobib värskete ja 
täisteratoodete korral. Väga ebaühtlase pinnaga viiludele sobib kõrgem kuumutus. Paksud viilud 
vajavad pikemat röstimist. Väga pakse viile peab võib-olla kaks korda röstima. Rosina- või 
puuviljaleiva puhul tuleks lahtised rosinad enne küljest ära noppida, muidu need kukuvad röstrisse ja 
võivad traatide külge kinni jääda.  
Kuumus jaotub võrdselt kahe röstimispilu vahel. Vähendage kuumust, kui röstite ainult ühes pilus. 
 
PUHASTAMINE 
Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda. Et vältida elektrilöögi 
saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku. Seadme väliseid 
osi puhastage niiske lapiga, kuivatage hoolikalt kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, 
abrasiivaineid ega lahusteid. Ärge puhastage röstimispilusid harja ega muu töövahendiga. 
Tühjendage regulaarselt purualust. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  
Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele 
jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega. Seadme 

pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. Täpsemat teavet jäätmekäitluse 
kohta saab kohalikust omavalitsusest. 
 
TEHNILINE TEAVE 
Tüüp: röster 
Materjal: roostevaba teras ja kroom 
Mahutavus: 2 viilu 
Võimsuskoormus 685 - 815 W 
Toitepinge / sagedus 220 - 240V / 50 Hz 
Röstril on sulatuse, ülessoojendamise, automaatse viilu keskendamise funktsioonid ning eemaldatav 
purualus. 
 


