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Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.
Teie ja teid ümbritsevate inimeste ohutus on väga oluline.
Selles kasutusjuhendis ja seadmel on toodud 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.

WARNING

DANGER

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas 
järgnevaid:
1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Ärge puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest või nuppudest.
3. Elektrilöögiohu vältimiseks ärge kastke toitejuhet, pistikuid ega seadet vette ega

muusse vedelikku.
4. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kes oma

füüsiliste või vaimsete võimete või kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole
võimelised seadet ohutult kasutama, välja arvatud juhul, kui seadet kasutatakse selliste
isikute ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või juhendamisel.

5. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
6. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist. Laske

seadmel enne osade paigaldamist või äravõtmist ja enne puhastamist jahtuda.
7. Kui seadme toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, kui seadme töös esineb häireid

või kui seade on muul viisil kahjustada saanud, siis ärge seadet kasutage. Toimetage
seade ülevaatamiseks ja/või remondiks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

8. Lisaseadmete kasutamine, mis ei ole tootja poolt soovitatud, võib seadet kahjustada.
9. Ärge kasutage seadet välistingimustes.

10. Ärge laske toitejuhtmel laua või leti servalt alla rippuda ega seadme kuumade osadega
kokku puutuda.

11. Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse ega
kuuma ahju.

12. Vooluvõrgust lahtiühendamiseks keerake juhtnupp väljalülitatud asendisse ja tõmmake
seadme pistik pistikupesast.

13. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES

OLULISED OHUTUSJUHISED
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OLULISED OHUTUSJUHISED
14. Röstrisse ei tohi panna liiga suuri tooteid, metallfooliumpakendeid ega söögi-

riistu, sest see võib põhjustada tulekahju- või elektrilöögiohu.
15. Töötava röstri katmine või kokkupuude kergestisüttiva materjaliga (sealhulgas

kardinad, tapeet, seinad jms) võib põhjustada tulekahju.
16. Ärge proovige töötavas röstris olevaid tooteid nihutada.
17. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES

Pinge:  220-240 V
Sagedus:  50/60 Hz
Võimsus: 1250 W kahele viilule mõeldud 

mudel 5KMT2204
2500 W neljale viilule mõeldud 
mudel 5KMT4205

NB! Kahjustatud toitejuhtme peab ohu 
vältimiseks välja vahetama tootja või 
klienditeeninduskeskus.
Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui 
toitejuhe ei ole piisavalt pikk, laske 
kvalifitseeritud elektrikul või teenin-
dustöötajal pistikupesa seadmele 
lähemale paigaldada.

Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla 
eluohtlik, põhjustada tulekahju või 
elektrilöögi.
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SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Neljale viilule mõeldud 
mudel

Toitejuhtme 
hoiusahtel
(ei ole
pildil näha)

Topeltnupud

Väga laiad pilud toodet
automaatselt keskele suunavate 
restidega

Eemaldatav 
purualus

Röstri osad

Võileivarest

RÖSTRI OHUTUS
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Elektriseadmete jäätmete utiliseerimine

Seade on tähistatud vastavalt Euroopa 
direktiivile 2002/96/EC elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta 
(WEEE).
Seadme nõuetekohase kasutusest 
kõrvaldamisega aitate vältida selle 
ebasobivast kõrvaldamisest tekkida 
võivaid negatiivseid tagajärgi keskkon-
nale ja inimtervisele.
Seadmel või sellega kaasasolevates 
dokumentides olev      sümbol näitab, et 
seadet ei tohi visata olmeprügi hulka.

Kasutusest kõrvaldatud seade tuleb viia 
vastavasse elektri- ja elektroonikasead-
mete kogumispunkti.

Seade tuleb kasutusest kõrvaldada 
vastavalt kohalikele keskkonnamäärustele 
jäätmete käitlemise kohta.
Kui soovite saada rohkem teavet toote 
käitluse, utiliseerimise ja ümbertöötlemise 
kohta, pöörduge kohaliku omavalitsuse, 
olmeprügi äraveoga tegeleva ettevõtte või 
kaupluse poole, kust toote ostsite.
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Röstri funktsioonid

Juhtnupud

Väga laiad pilud toodet
automaatselt keskele 
suunavate restidega

Eemaldatav 
purualus

Toitejuhtme 
hoiusahtel 
(ei ole pildil näha)

Kahele viilule 
mõeldud mudel

Võileivarest
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Väga laiad pilud toodet automaatselt 
keskele suunavate restidega
Väga laiad pilud võimaldavad kergesti 
röstida leiba, kukleid ja muffineid, mille 
paksus on kuni 2,8 cm. Automaatselt 
keskele suunavad restid tagavad nii 
õhukeste kui ka paksude toodete ühtlase 
röstimise. Automaatne tõstemehhanism 
tõstab ja langetab reste.

Juhtnupud
Lihtsalt kasutatavad juhtnupud võimalda-
vad kiiresti valida soovitud seadistused 
ja sobiva valgustuse visuaalse tagasi-
side saamiseks.

Topeltnupud 
(ainult neljale viilule mõeldud mudelil)
Topeltnupud võimaldavad valida kumma-
legi pilupaarile erinevad seadistused.

Toitejuhtme hoiusahtel
Toitejuhtme hoiusahtel võimaldab juhtme 
mugavalt kokku kerida, kui seadet 
parajasti ei kasutata.

Eemaldatav purualus
Eemaldatava purualuse saab puru 
kiireks eemaldamiseks seadmest välja 
lükata. Pesta ainult käsitsi.



Kuklifunktsioon
Sellel röstril on eriseadistus  
kuklite, moorapeade, muffi-
nite, saiakeste jms ümmar-

guste pagaritoodete röstimiseks, mille 
soovite pooleks lõigata ja ainult ühe poole 
röstida. Kütteelemendid kohanduvad 
kenasti lõigatud kukli (või muu ümmarguse 
pagaritoote) sisekülje röstimiseks ilma 
väliskülge kõrvetamata.

Sulatusfunktsioon
Sellel röstril on   sulatusrežiim, 
mis võimaldab külmutatud leiva 
õrnalt sulatada ja röstida. 

Seda režiimi tohib kasutada ainult külmu-
tatud pagaritoodete korral.

Võileivafunktsioon
Sellel röstril on võileiva eri-
seadistus,   mida on võimalik 

kasutada ainult KitchenAid võileivarestiga, 
et röstida õhukeste singi- ja juustuviiludega 
võileibu. Lisateavet vt peatükist „Võileibade 
röstimine“,
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SEADME OSAD JA FUNKTSIOONID

Pruunistusastme juhtnupp

Pruunistusastme märgu-
tuled / aja mahaloenda-
mise taimer

Juhtnupud

Soojashoidmise
märgutuli

Kukli-
funktsioon

Sulatus-
funktsioon

Võileiva-
funktsioon

Röstimis- / tühistamis-
funktsioon
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Röstimis- / tühistamis-
funktsioon
See on automaatröster. Kohe 
pärast leivaviilu asetamist 

pilusse laskub see allapoole ja röster alustab 
valitud seadistusi kasutades viilu röstimist.  
Mõned tooted võivad olla automaatse 
röstimise käivitamiseks liiga kerged. Kui 
toodet 3 sekundi jooksul allapoole ei lange-
tata, vajutage röstimise käsitsi käivitamiseks 
röstimis- / tühistamisnuppu. Seda nuppu 
uuesti vajutades saate katkestada juba 
töötava röstri töö või soojashoidmise 
funktsiooni.
Pruunistusastme juhtnupp & pruunis-
tusastme märgutuled / aja maha-
loendamise taimer
Soovitud pruunistusastme täpseks seadista-
miseks. Märgutuled näitavad korraks 
seadistust. Röstimise ajal pruunistusastme 
seadistamise riba tuled vilguvad, näidates 
järelejäänud röstimisaega.

Soojashoidmise märgutuli
Kui toodet   pärast röstimise 
lõppemist 45 sekundi jooksul 
röstrist välja ei võeta, lange-

tatakse toode automaatselt allapoole ning 
käivitub soojashoidmise funktsioon, mis 
töötab väiksel kuumusel kuni 3 minutit. 
Soojashoidmise funktsiooni töötamise ajal 
põleb soojashoidmise märgutuli. Funktsiooni 
on võimalik igal ajal tühistada. Selleks tuleb 
vajutada röstimis- / tühistamisnuppu.
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Elektrilöögioht
Ühendage pistik maandatud 
pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib 
olla eluohtlik, põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi.

Enne esimest kasutuskorda
Enne röstri esimest kasutuskorda 
kontrollige selle pilusid ja eemaldage kõik 
pakendijäätmed ja etiketid, mis trans-
pordi või käsitsemise ajal sinna sattuda 
võivad. Ärge pange röstri sisse metallist 
eset.
Röstri esimesel kasutuskorral võib sellest 
eralduda veidi suitsu. See on normaalne. 
Suits ei ole ohtlik ja kaob peagi.
Röstimine
1. Vajadusel lühendage toitejuhet,

kerides selle ümber aluse. Röstri
jalad on piisavalt kõrged, et toitejuhe
selle alt ükskõik milliselt küljelt välja
lükata.

2. Ühendage pistik maandatud pistiku-
pessa.

3. Soovitud pruunistusastme valimiseks
liigutage pruunistusastme juhtnuppu.
Tumedama rösttoote saamiseks
lükake nuppu paremale ja heledama
rösttoote saamiseks vasakule.
Pruunistusastmete skaala 1 (hele) kuni
7 (tume) kuvatakse näidutuledega

MÄRKUS: Sõltuvalt leiva liigist ja 
niiskussisaldusest võib osutuda 
vajalikuks seadistada erinevad 
pruunistusastmed. Näiteks pruunistub 
kuiv leib kiiremini kui niiske leib ja 
seetõttu tuleb kuivale leivale seadis-
tada heledam aste.

4. Pange leib või muu röstitav toode
pilu(de)sse.

MÄRKUS: Ühtlase röstimistulemuse 
tagamiseks kahele viilule mõeldud 
mudeli korral röstige korraga ainult 
sama liiki ja ühepaksuseid leivaviile. 
Neljale viilule mõeldud mudeliga kaht 
eri liiki või erineva paksusega leivaviile 
röstides ja topeltnuppe kasutades 
röstige kummaski pilupaaris ainult sama 
liiki leiba.

5. Kohe pärast leivaviilu asetamist pilusse
laskub see automaatselt allapoole ja
röster alustab viilu röstimist. Mõned
tooted võivad olla automaatse röstimise
käivitamiseks liiga kerged.
Kui toodet 3 sekundi
jooksul allapoole ei
langetata, vajutage
röstimise käsitsi käivita-
miseks röstimis- / tühista-
misnuppu.

6. (Valikuline) Vajutage 5 sekundi jooksul
soovitud röstimise erifunktsiooni.
Lisateavet vt peatükist „Röstimise
erifunktsioonid“.

7. Röstimise lõppedes tõstetakse röstris
olev toode automaatselt ülespoole ja
kõlab helisignaal. Kui toodet 45 sekundi
jooksul röstrist välja ei võeta, käivita-
takse soojashoidmise režiim.

8. Röstimist on võimalik igal ajal tühistada.
Selleks tuleb vajutada röstimis- /
tühistamisnuppu. Röster lülitub välja ja
leivaviilud väljastatakse.
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Sügavkülmutatud 
toodete röstimine
Sellel röstril on  sulatusrežiim, mis võimaldab 
külmutatud leiva õrnalt sulatada ja röstida. 
Seda režiimi tohib kasutada ainult külmutatud 
pagaritoodete korral.
Kasutamiseks leiva ja 
sarnaste toodetega:
1. Valige soovitud pruunistus-

aste ja vajutage külmutatud
toote nuppu.

2. Pange külmutatud leivaviilud
röstri piludesse.

3. Leivaviil langetatakse automaatselt
allapoole, käivitatakse leiva sulatus-
funktsioon ja seejärel röstitakse leib
soovitud pruunistusastmeni.

Kasutamiseks külmutatud kuklite või 
muude külmutatud ümmarguste pagari-
toodetega:
1. Valige soovitud pruunistusaste, vajutage

kuklinuppu ja seejärel külmutatud toote
nuppu.

2. Pange külmutatud kukkel (või muu
ümmargune pagaritoode) röstri piludesse.

3. Kukkel langetatakse automaatselt
allapoole, käivitatakse kukli sulatus-
funktsioon ja seejärel röstitakse kukkel
soovitud pruunistusastmeni.

Soojashoidmine
Kui toodet   pärast röstimise 
lõppemist 45 sekundi jooksul 
röstrist välja ei võeta, lange-
tatakse toode automaatselt 
allapoole ning käivitub soojashoidmise 
funktsioon, mis töötab väiksel kuumusel 
kuni 3 minutit.
Soojashoidmise funktsiooni töötamise 
ajal põleb soojashoidmise märgutuli.
Funktsiooni tühistamiseks ja röstitud 
toote väljavõtmiseks 
vajutage korraks röstimis- / 
tühistamisnuppu.
Röster lülitub välja ja leivavii-
lud väljastatakse.
Kui toodet  kolme minuti jooksul röstrist 
välja ei võeta, tõstetakse see ülespoole ja 
röster lülitub automaatselt välja.

Kuklite röstimine
Sellel röstril on eriseadistus kuklite, 
moorapeade, muffinite, saiakeste jms 
ümmarguste pagaritoodete röstimiseks, 
mille soovite pooleks lõigata ja ainult ühe 
poole röstida. Kütteelemendid kohandu-
vad kenasti lõigatud kukli (või muu 
ümmarguse pagaritoote) sisekülje 
röstimiseks ilma väliskülge kõrvetamata.
1. Seadistage pruunistu-

sastme juhtnupuga
soovitud pruunistuaste ja
vajutage kuklinuppu.

2. Sisestage poolik kukkel
või muu ümmargune pagaritoode,
lõikeküljed sissepoole, nagu on
näidatud joonisel. Röster langetab
kukli automaatselt allapoole ja
röstimine algab.

3. Röstimise lõppedes tõstetakse kukkel
automaatselt ülespoole ja kõlab
helisignaal. Kui kuklit 45 sekundi
jooksul röstrist välja ei võeta, käivita-
takse soojashoidmise režiim.
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Võileibade röstimine
Sellel röstril on lisaseade ja eriseadistus 
õhukeste singi- ja juustuviiludega 
võileibade röstimiseks. Võileivaresti 
liigenditega disain muudab võileibade 
seadmesse asetamise ja väljavõtmise 
lihtsaks.
Võileiva ettevalmistamine:
1. Määrige leivaviilu välisküljele veidi 

võid. Ärge määrige võid teisele 
küljele, millele asetatakse kate. 
Leivaviilu välisküljele või määrimine 
aeglustab pruunistumist ja soodustab 
võileivakatte soojenemist.

2. Pange võileivale soovitud kate. See ei 
tohi olla liiga paks! Kõige paremini 
sobivad õhukesed singi-, liha- ja 
juustuviilud.

3. Avage rest, tõmmates selle käe-
pidemed laiali. Pange võileiva ots resti 
allossa, nagu on näidatud joonisel.

MÄRKUS: Võileibu ei tohi röstida mujal 
kui võileivarestil, sest juust vm katte-
materjal või sulada ja röstri sisemusse 
kleepuda.
Ärge hoidke võileivaresti röstris ega 
pange seda pärast röstitud võileiva 
väljavõtmist röstrisse tagasi. See käivitab 
uue röstimistsükli ja takistab röstri tööd.
Võileiva röstimine:
1. Seadistage pruunistus-

astme juhtnupuga 
soovitud pruunistu-
saste ja vajutage 
võileivanuppu.  

2. Pange võileivarest röstri pilusse. 
Võileib peab olema restil nagu joonisel 
näidatud. Röster langetab võileivaresti 
automaatselt allapoole ja röstimine 
algab.

4. Suruge võileivaresti käepidemed 
kokku. Sulgege klambriga.

3. Kui võileib on valmis, kõlab 3 korda 
helisignaal ja võileivanupp hakkab 
vilkuma.

4. Võtke võileivarest välja ja vajutage 
võileivanuppu või röstimis- / tühista-
misnuppu, et raam oma asendisse 
tagasi pöörduks.

Kui võileivaresti ei võeta seadmest välja, 
kõlab kahe minuti jooksul iga 30 sekundi 
tagant helisignaal ja võileivanupp vilgub, 
tuletades teile meelde, et võileivarest on 
vaja seadmest välja võtta. Kui võileiva-
resti kahe minuti jooksul seadmest välja 
ei võeta, lülitub röster automaatselt välja. 
Röstri uuesti kasutamiseks tuleb võileiva-
rest aga kindlasti välja võtta.



Enne puhastamist 
tõmmake seadme 
pistik vooluvõrgust 
ja laske seadmel 
täielikult jahtuda. Võtke purualuse 
keskelt kinni ja libistage see seadmest 
välja. Raputage sealolev puru prügi-
kasti. Soovitatav on purualust tühjen-
dada pärast igat kasutuskorda. Puru-
alust tohib pesta ainult käsitsi.

Oluline! Vahetult pärast röstimist on 
purualus kuum.
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Pühkige röstrit pehme niiske lapiga. Ärge 
kasutage paberkäterätikuid, abrasiivseid 
puhastusvahendeid ega vedelaid puhastus-
tooteid. Ärge kastke röstrit vette.

MÄRKUS: Eemaldage rasva- või 
õlipritsmed röstrilt kohe pehme niiske 
puuvillase lapiga.
Pange purualus röstrisse tagasi. Lükake 
purualust tugevasti, kuni see oma kohale 
fikseerub. Ärge kasutage röstrit ilma 
purualuseta.

MÄRKUS: KitchenAid ei soovita röstrit 
kasutada kattega.
Võileivaresti tuleb pesta käsitsi. Ärge 
kaustage abrasiivseid puhastusvahendeid 
ega küürimisnuustikuid. Pärast pesu 
kuivatage rest hoolikalt. Võileivaresti võib 
pesta ka nõudepesumasinas ülemisel 
restil.



15

Ee
st

i
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Elektrilöögioht

Ühendage pistik maandatud 
pistikupessa.
Ärge eemaldage ümarat haru.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Nende juhiste eiramine võib olla 
eluohtlik, põhjustada tulekahju või 
elektrilöögi.

MÄRKUS: Röstri esimesel kasutus-
korral võib sellest eralduda veidi suitsu. 
See on normaalne. Suits ei ole ohtlik ja 
kaob peagi.

Kui seadme töös esineb häireid või seade 
lakkab töötamast, toimige järgnevalt:
1. Kui röstrisse pandud toodet 3 sekundi

jooksul allapoole ei langetata ega röstima
hakata, võib toode automaatse röstimise
käivitamiseks liiga kerge olla. Röstimise
käivitamiseks käsitsi vajutage röstimis- /
tühistamisnuppu.

2. Kui röster ei tööta ja võileivanupp vilgub,
siis takistab röstri tööd raske ese. Võtke
võileivarest või muu raske ese röstrist
välja ja vajutage võileivanuppu või
röstimis- / tühistamisnuppu, et raam oma
asendisse tagasi pöörduks.

3. Kontrollige, kas röstri pistik on ühendatud
maandatud pistikupessa.

4. Kui röstri pistik on pistikupesas, siis
tõmmake see sealt välja ja pange uuesti
tagasi.

5. Kui röster ikka tööle ei hakka, kontrollige,
kas elektrikapis olev voolukatkesti on
töökorras.

Kui eespool toodud nõuanded probleemi ei 
lahenda, võtke ühendust volitatud teenindus-
keskusega (vt KitchenAid toodete garantii ja 
teenindustööde peatükke). 

Garantii kestus: Garantii alla kuulub: Garantii alla ei kuulu:

KITCHENAID EI VASTUTA SEADMEST TULENEVA KAUDSE KAHJU EEST.

Euroopa, 
Austraalia ja 
Uus-Meremaa:
Mudelid 
5KMT2204 ja 
5KMT4205: 
täielik garatntii 5 
aastat alates 
ostukuupäevast

Varuosad ja remondikulud 
materjali- või tootmis-
defektide kõrvaldamiseks. 
Seade tuleb toimetada 
KitchenAidi volitatud 
teeninduskeskusesse.

A. Toote remont juhul, kui
röstrit on kasutatud muuks
otstarbeks kui ettenähtud
kasutusviis kodumajapi-
damises.

B. Kahjustused, mis tulenevad
õnnetusest, toote muutmi-
sest, väär- või kuritarvitu-
sest või valesti tehtud
elektriühendusest või
kasutamisest vale pinge-
vahemikuga vooluvõrgus.
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Teeninduskeskused
Kõik teenindustööd tuleb teostada KitchenAidi 
kohalikus teeninduskeskuses. Lähima teenin-
duskeskuse andmete saamiseks pöörduge 
seadme müüja poole.

Klienditeenindus

Home Decor OÜ
Tel. +372 555 09 561
Valukoja 7/2, Tallinn, 11415
info@kitchen.ee
www.kitchen.ee
www.facebook.com/KitchenAidEesti/

© 2012 KitchenAid. Kõik õigused kaitstud. 
Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.


	01_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	02_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	03_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	04_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	05_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	06_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	07_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	08_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	09_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	10_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	11_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	12_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	13_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf
	14_toaster-w10506383a_complete_ee.pdf



