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RÖSTRI KASUTUSJUHEND
RÖSTRI OHUTU KASUTAMINE
Nii teie kui ka teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga
oluline.
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud väga olulised
ohutusalased teated. Lugege ja järgige neid alati.
See on ohutusalase hoiatuse sümbol.
Sümbol viitab võimalikele ohtudele, mis teile või teid
ümbritsevatele isikutele surmavaks või ohtlikuks
osutuda võivad.
Kõikidele ohutusalastele teadetele järgneb ohutusalane hoiatus ja sõna "DANGER“ (OHT!) või "WARNING“
(HOIATUS!). Need sõnad tähendavad, et
kui te kohe juhiseid ei
järgi, võite saada surma
või raskelt vigastada.
Juhiste eiramisel võite
saada surma või raskelt
vigastada.
Kõikides ohutusalastes teadetes antakse teada, milline võimalik oht
teid varitseda võib, kuidas vigastuste võimalust vähendada ja mis
juhtub, kui juhiseid eiratakse.

OLULISED OHUTUSJUHISED
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid
ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.
1. Lugege kõiki juhiseid. Seadme väärkasutus võib
põhjustada vigastuse.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest
või nuppudest.
3. Elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage toitejuhet,
pistikuid ega seadet vette ega muusse vedelikku.
4. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on
vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed
või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad
seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad
täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega
seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest
ohutuseeskirjadest. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha
ainult järelevalve all.
5. Ärge kasutage ühtegi seadet, mille toitejuhe või pistik on
kahjustada saanud, millel on esinenud tõrkeid või mis on
mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade
ülevaatamiseks, remondiks või seadistamiseks
lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
6. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja, kui
seadet enam ei kasutata ja enne seadme puhastamist.
Laske seadmel enne osade paigaldamist või äravõtmist
jahtuda. Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt
"Hooldamine ja puhastamine" lk 16.
7. Tarvikute kasutamine, mida tootja ei soovita, võib
põhjustada vigastusi.
8. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes.
9. Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või leti serva ega
puutuda vastu kuumi pindu.
10. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile
või nende lähedusse ega kuuma ahju.
11. Vooluvõrgust lahtiühendamiseks vajutage
tühistamisnuppu ja tõmmake pistik seinapistikupesast
välja.
12. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.
13. Röstrisse ei tohi panna liiga suuri tooteid,
metallfooliumpakendeid ega söögiriistu, sest see võib
põhjustada tulekahju- või elektrilöögiohu.

14. Töötava röstri katmine või kokkupuude kergsüttiva
materjaliga (sealhulgas kardinad, tapeet, seinad jms)
võib põhjustada tulekahju.
15. Ärge püüdke toitu välja võtta, kui röster on vooluvõrgus.
16. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult
kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades nagu:
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade
kööginurgad;
- talumajapidamised;
- hotellid, motellid ja majutusasutused;
- külalistemajad.
17. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või
kaugjuhtimissüsteemi abil.
18. Röstitav sai võib minna põlema, seepärast ärge
kasutage röstrit tuleohtlike materjalide nagu kardinad all
või läheduses.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Nõuded elektrisüsteemile

Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
pistikupessa.
Ärge eemaldage pistiku maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Pinge: 220–240 V AC
Sagedus: 50/60 Hz
MÄRKUS: seadmel on kaitsemaandatud pistik. Elektrilöögiohu
vähendamiseks saab selle pistiku seinapistikupessa sisestada ainult
ühel viisil. Kui pistik seinapistikupessa ei sobi, võtke ühendust
elektrikuga. Ärge seadistage pistikut mingil viisil ümber.
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui toitejuhe ei ole piisavalt pikk,
laske kvalifitseeritud elektrikul või teenindustöötajal pistikupesa
seadmele lähemale paigaldada.
Juhe tuleb paigutada nii, et see ei ripu üle tööpinna ega laua serva.
Sealt võivad lapsed sellest kinni võtta või täiskasvanud selle otsa
komistada.

Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine
Pakkematerjalidest vabanemine
Pakkematerjal on 100% ümbertöödeldav ja on tähistatud
ümbertöödeldava materjali sümboliga
. Seetõttu tuleb pakendi
erinevad osad kõrvaldada kasutuselt vastutustundlikult ja järgides
jäätmekäitlust reguleerivaid kohalikke eeskirju.

Toote kasutuselt kõrvaldamine
Seade kannab tähistust vastavalt Euroopa direktiivi
2012/19/EL (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätetele.
- Tagades seadme nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise, aitate
vältida selle ebasobivast kõrvaldamisest tekkida võivaid negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
- Tootel olev sümbol
tähistab, et toodet ei tohi visata olmeprügi
hulka. Kasutuselt kõrvaldatud seade tuleb viia vastavasse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.
Kui soovite saada rohkem teavet toote käitluse, utiliseerimise ja
ümbertöötlemise kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, olmeprügi
äraveoga tegeleva ettevõtte või kaupluse poole, kust toote ostsite.

SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID
Osad ja tarvikud
Kahele viilule mõeldud mudel

Röstimine on väga lihtne
Röstimine on lihtne: valige üks kolmest funktsioonist
(sulatusfunktsioon, kuklifunktsioon või soojashoidmise funktsioonid)
või kõik need funktsioonid. Röster läbib kõik etapid automaatselt ja
teie ei pea midagi tegema.

Röstimine
1

Valige soovitud
pruunistusaste, keerates
pruunistusastme
reguleerimise nuppu
paremale (tumedam röst) või
vasakule (heledam röst).
Jahtunud röstsaia
soojendamiseks keerake pruunistusastme reguleerimise nuppu
kaugele vasakule.
MÄRKUS: pruunistusastme sätted sõltuvad röstitava saia

Pikk viiluvahe (neljale viilule mõeldud mudel)

2

värskusest, tüübist ja niiskusest. Näiteks pruunistub kuiv sai
kiiremini kui niiske sai ja seetõttu tuleb kuiva saia röstides
seadistada heledam aste.
Pange sai või muu röstitav toode pilu(de)sse.
MÄRKUS: ühtlase röstimistulemuse
tagamiseks röstige korraga ainult
sama liiki ja ühepaksuseid saiaviile.
Kuklite röstimisel vajutage kindlasti
kuklifunktsiooni nuppu. Vt "Kuklite
röstimine".

3

Röstimise alustamiseks
vajutage ülestõstmishoob alla.
Kui ei ole valitud
soojashoidmise funktsiooni
, tõstetakse saiaviil röstimise
lõppedes automaatselt üles ja
röster lülitub välja.
MÄRKUS: soojashoidmise funktsiooni

aktiveerimiseks

vajutage ülestõstmishoob alla ja vajutage seejärel
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4

soojashoidmise funktsiooni nuppu
.
Röstimise saab igal ajal tühistada, vajutades, tühistamisnuppu
. Röster väljastab saiaviilu ja
lülitub välja.

Enne esimest kasutuskorda
Enne röstri esimest kasutuskorda kontrollige selle viiluvahesid ja
eemaldage kõik pakendijäätmed ja etiketid. Röstri kahjustamise
vältimiseks ärge sisestage sellesse ühtegi metallist eset.

Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
pistikupessa.
Ärge eemaldage pistiku maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
1

2

Vajadusel lühendage toitejuhet,
kerides selle seadme põhja alla.
Röstri jalad on piisavalt kõrged, et
toitejuhe selle alt ükskõik milliselt
küljelt välja lükata.
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
seinapistikupessa. Pistiku ehitus võib sõltuvalt
riigist olla erinev.

MÄRKUS: röstri esimesel kasutuskorral võib
sellest eralduda veidi suitsu. See on tavapärane. Suits ei ole ohtlik ja
kaob peagi.

NÕUANNE: väiksemate toodete
korral tõstke hoob üles, et röstitud
toode röstrist väljastada.

ERIFUNKTSIOONID
Kuklite röstimine
Röstril on erisäte kuklite röstimiseks, mis tagab optimaalse
soojenemisaja ja parimad tulemused. Kütteelemendid
kohanduvad kenasti lõigatud kukli sisekülje röstimiseks ilma
väliskülge kõrvetamata.

1

Sisestage kuklid, lõikeküljed
sissepoole, nagu on näidatud
joonisel.

2
Seadistage
pruunistusastme reguleerimise
nupust soovitud pruunistusaste ja
vajutage hoob röstimise
alustamiseks alla.

3

Vajutage kuklifunktsiooni nuppu

Ülestõstmis- ja vaatamisfunktsioon

. Nupu märgutuli süttib. Kui
ei ole valitud soojashoidmise
funktsiooni, väljastatakse kukkel
(kuklid) tsükli lõpus automaatselt
ja röster lülitub välja.

Ülestõstmis- ja vaatamisfunktsiooniga saate ilma röstimist
katkestamata vaadata, kui pruun
sai juba on.

NÕUANNE: kuklifunktsiooni
sulatusfunktsiooni

1

Hoova saab üles tõsta ükskõik
millal röstimise ajal.

saab kasutada koos

ja soojashoidmise funktsiooniga

.
2
Saiaviilu röstrisse tagasi
langetamiseks vajutage hoob alla.

Sulatamine
Sulatusfunktsioon pikendab röstimistsüklit: sügavkülmutatud
saiatoode sulatatakse enne röstimist.
1

NÕUANNE: väiksemate toodete korral tõstke hoob üles, et röstitud
toode röstrist väljastada.

Asetage sai või muu röstitav
toode viiluvahe(de)sse.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE
OLULINE! Vahetult pärast röstimist on purualus kuum. Enne
purualuse tühjendamist laske röstril jahtuda.
2
Seadistage
pruunistusastme reguleerimise
nupust soovitud pruunistusaste ja
vajutage hoob röstimise

3

1

alustamiseks alla.
Vajutage sulatusfunktsiooni

Enne puhastamist tõmmake röstri
pistik seinapistikupesast välja ja
laske röstril jahtuda. Pistiku ehitus
võib sõltuvalt riigist olla erinev.

nuppu
. Nupu märgutuli
süttib. Kui ei ole valitud

2
Pühkige röstrit pehme
niiske puuvillase lapiga. Ärge
kasutage paberkäterätikuid,
abrasiivseid puhastusvahendeid
ega vedelaid puhastustooteid.
Ärge asetage röstrit vette.

soojashoidmise funktsiooni
, väljastatakse sai tsükli lõpus
automaatselt ja röster lülitub välja.
NÕUANNE: sulatusfunktsiooni
kuklifunktsiooni

saab kasutada koos

ja soojashoidmise funktsiooniga

.

Soojashoidmine
Soojashoidmise funktsiooniga saab hoida saia pärast
röstimist kolm minutit madalal õrnal temperatuuril soojas.

1

Asetage sai või muu röstitav toode
viiluvahe(de)sse.

2

Seadistage pruunistusastme
reguleerimise nupust soovitud
pruunistusaste ja vajutage hoob
röstimise alustamiseks alla.

3

3

Vajutage nuppu “PUSH”
(purualuse keskel) ja lükake
purualus röstrist välja. Raputage
sealolev puru prügikasti.
Ühtlaste tulemuste tagamiseks
tühjendage purualust pärast igat
kasutuskorda. Purualust tohib
pesta ainult käsitsi.
4
Pange purualus röstrisse
tagasi. Suruge purualuse keskele,
kuni alus klõpsuga oma kohale
lukustub. Ärge kasutage röstrit, kui
purualus ei ole oma kohale asetatud.
MÄRKUS: KitchenAid ei soovita
röstrit kasutada kattega.

MÄRKUS: eemaldage rasva- või õlipritsmed röstrilt kohe pehme
niiske puuvillase lapiga.

4

Vajutage soojashoidmise
funktsiooni nuppu

. Nupu

PROBLEEMID SEADME TÖÖS

märgutuli hakkab aeglaselt
vilkuma.

5

4

Röstimise lõppedes lõpetab

soojashoidmise funktsiooni
märgutuli vilkumise ning jääb
püsivalt põlema ja röstsaia
hoitakse kolm minutit pärast
röstimist soojas.
NÕUANNE: soojashoidmise funktsiooni
kuklifunktsiooni

ja sulatusfunktsiooniga

saab kasutada koos
.

Elektrilöögi oht
Ühendage toitejuhtme pistik kaitsemaandatud
pistikupessa.
Ärge eemaldage pistiku maandusharu.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla eluohtlik või
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Kui seadme töös esineb häireid või seade lakkab töötamast,
toimige järgmiselt:
1. Kontrollige, kas röstri pistik on ühendatud kaitsemaandatud
seinapistikupessa. Kui on, tõmmake pistik seinapistikupesast
välja.
2. Pange pistik uuesti seinapistikupessa tagasi.
3. Kui röster ikka tööle ei hakka, kontrollige, kas elektrikapis olev
kaitse ja voolukatkesti on töökorras.
Kui probleemi ei ole võimalik lahendada:
Vt selle kasutusjuhendi osa “Garantii ja teenindus”.
Ärge tagastage röstrit jaemüüjale. Tema ei tee teenindustöid.

GARANTII JA TEENINDUS
KitchenAidi röstri garantii
Garantii kestus: Garantii hõlmab
Garantii ei hõlma
Euroopa, Lähis-Ida Varuosad ja remont A. Toote remont juhul, kui
ja Aafrika:
materjali- või
röstrit on kasutatud
5KMT4116,
tootmisvigadest
muuks otstarbeks kui
5KMT2116 Täielik tulenevate defektide
ettenähtud kasutusviis
garantii kaks aastat kõrvaldamiseks. Kõik
kodumajapidamises.
alates
teenindustööd tuleb B. Kahjustused, mis
ostukuupäevast.
lasta teha KitchenAidi
tulenevad õnnetusest,
volitatud
seadme muutmisest,
teeninduskeskuses.
väär- või kuritarvitusest
või paigaldusest /
kasutusviisist, mis on
vastuolus kehtivate
elektrisüsteemi
nõuetega.

KITCHENAID EI VÕTA VASTUTUST KAUDSETE
KAHJUDE EEST.

Klienditeenindus
Kõikide toote ja müügijärgse teenindusega seotud küsimuste korral
pöörduge toote müüja poole, kellelt saate lähima KitchenAidi
volitatud teeninduskeskuse andmed.
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