RÖSTER SCTON2G KASUTUSJUHEND

SEADME OSAD
A Röstimispilud
B Hoob
C Ülessoojendamise nupp
D Sulatusnupp
E Katkestusnupp
F Reguleeritav termostaat
G Purualus

OHUTUS
Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu. Hoidke juhendit alles ka tulevikus lugemiseks. Tootja
ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui juhendis olevaid ohutusjuhiseid eiratakse või
kasutatakse seadet muuks otstarbeks peale juhendis ettenähtud kasutusotstarbe.
 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 tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid
selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.
 Hoidke seade ja selle juhe kaugemal väikelaste käeulatusest. Lapsed ei tohi seadmega
mängida.
 Seadet tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul
otstarbel kui juhendis osutatul.
 Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme
väljavahetamiseks või parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt volitatud
hooldusettevõttesse.
 Seade on ette nähtud vaid siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õuetingimustes.
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. Ärge kasutage seadet ärieesmärgil.
 Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muude vedelikuga täidetud
anumate ligiduses.
 Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Kui seade saab märjaks, ei tohi
seda paljakäsi puutuda. Eemaldage seade koheselt vooluvõrgust. Ärge kasutage
märjakssaanud seadet.
 Paigutage seade tasasele ja kindlale aluspinnale, mis on kuumustkannatav. Ärge paigutage
seadet pliidi pinnale.
 Seadet ei tohi millegagi kinni katta. Jätke seadme ümber piisavalt õhuruumi, et seadme
tekitatav soojus saaks hajuda.
 Süttivad materjalid ei tohi asuda vooluvõrku ühendatud seadme vahetus läheduses.
 Hoidke seadet kuumuskiirguse / tulega kokkupuutumise eest.
 Töötava seadme osad muutuvad väga tuliseks. Kasutage seadet ettevaatusega.
 Seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad.
 Ärge jätke seadet sisselülitatud olekus järelevalveta.
 Seadet ei tohi töötavana ühest kohast teise toimetada. Eemaldage seade vooluvõrgust ja
laske seadmel jahtuda.
 Elektrilöögiohu vältimiseks ei tohi seadme remonti teostada ega seadme korpust avada ükski
volitamata isik. Pöörduge parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.
 Eemaldage seade vooluvõrgust kohe, kui avastate mingi seadmerikke. Seadet ei tohi
kasutada, kui seade, selle juhe või pistik on vigased.
 Enne kasutamist tuleb veenduda, et seadme kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme
tüübisildil toodud andmetele vastavad.
 Ühendage seade ainult maandatud voolupistikusse.
 Vajadusel tohib seadet vooluvõrku ühendada sobivate omadustega pikendusjuhtme
vahendusel. Kasutatavad juhtmed tuleb alati täispikkuses lahti kerida.
 Lisakaitse jaoks võib paigaldada jääkvoolukaitse seadme vooluringile, millega seade
ühendatakse. Küsige selle kohta nõu oma elektripaigaldusspetsialistilt.
 Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.





Ärge liigutage seadet, tõmmates seda juhtmest.
Juhe ei või olla sõlmes. Vältige juhtme paigutamist selliselt, et see ripub üle lauaääre ja/või
sellesse on võimalik takerduda.
Ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku.

KASUTAMINE
Puhastage seadet enne esimest kasutuskorda. Ühendage seadme pistik elektrikontakti. Liigutage
pruunistuse reguleerimisnupp kõige tugevamale võimsusele. Seadme sisselülitamiseks vajutage alla
röstri hoob, kuni see klõpsatades fikseerub. Seadme küttekehad kuumenevad protsessi käigus.
Seejärel eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.
Märkus: esmakordsel sisselülitamisel võib seadme küttekehadelt eralduda spetsiifilist kõrbelõhna, mis
hajub veidi aja pärast. See on tavaline.
Hoiatus: ärge röstige seadmega selliseid pagaritooteid, mis on kaetud suhkru või glasuuriga. Ärge
röstige moosiga/täidistega pirukaid ega saia-leiba.
Kasutamise ajal peab rösteris alati purualus paigaldatud olema. Ärge laske purualusel liigselt täituda.
Kui leib peaks röstrisse kinni jääma, ei tohi selle eemaldamisel kasutada teravaid esemeid (kahvleidnuge vms).
Röstimise alustamiseks ühendage seadme pistik elektrikontakti. Paigutage saiaviilud röstri piludesse.
Liigutage pruunistuse reguleerimisnupp soovitud võimsusele. Leidke enda jaoks meeldiv ja sobiv
pruunistusaste, katsetades röstimise temperatuuri ja kestvusega.
Seadme sisselülitamiseks vajutage alla röstri hoob, kuni see klõpsatades fikseerub. Leib hakkab
pruunistuma. Röstitud leiva uuestisoojendamiseks vajutage ülessoojendusnupule. Süttib vastav
märgutuli.
Külmutatud leiva röstimiseks vajutage sulatusnupule. Süttib vastav märgutuli.
Röstimise katkestamiseks vajutage katkestusnupule. Märgutuli kustub ära.
Kui röstimine on lõppenud, lülitub seade automaatselt välja ja viilud kerkivad piludes ülespoole.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Enne puhastamist peab seade olema välja lülitatud. Eemaldage seadme pistik vooluvõrgust ja oodake
seadme jahtumist. Kunagi ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse! Seadet ei tohi pesta
nõudepesumasinas. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastuslahuseid ega abrasiivaineid. Ärge
kasutage seadme puhastamiseks midagi teravat. Ärge remontige seadet omal käel. Kui seade ei
tööta, pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Seadme sisemuse puhastamiseks
eemaldage ja tühjendage purualus. Keerake seade kummuli ja raputage röstimispilude kaudu välja
leivapuru, mis lahtiselt seadmesse jäänud on. Peske purualus nõudepesuainega. Loputage ja
kuivatage purualus väga hoolikalt. Sisestage purualus tagasi röstrisse.
Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga. Kuivatage kõik pinnad
põhjalikult.
TEHNILINE TEAVE
Toide 220-240 V, 50-60 Hz
Võimsus 900 W
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.

