
Mudel 2204
Kasutusjuhend



OBH Nordica röster

Enne röstri esmakasutust lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

Kasutamine
Asetage röster kuumuskindlale ühtlasele tasapinnale. Ühendage seadme toitejuhtme 
pistik pistikupessa. Soojendage röstrit enne esimest röstimiskorda ilma leivata, sest 
röstris võib olla tootmisjääke.

Röstimistugevuse valimiseks keerake aknakese all olevat valitsat. Reguleerimine 
on sujuv. LIGHT tähistab väikseimat (heledaimat) ja DARK suurimat (tumedaimat) 
röstimistugevust. Mida suurema röstimistugevuse valite, seda pikem on röstimisaeg. 
Pange tähele, et kuiv leib valmib kiiremini kui värske. Pange leiva- või saiaviilud 
röstrisse ja vajutage liuglüliti alla, kuni see lukustub.

PANGE TÄHELE! Kui röstri toitejuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa, 
siis hinglüliti ei lukustu.

Kui leib või sai on röstitud, tõuseb see automaatselt üles. Liuglüliti naaseb ülemisse 
asendisse ja küttekehad lülituvad välja.

HOIATUS! Leib või sai võib põlema süttida!
Seepärast ei tohi töötavat seadet ilma järelevalveta jätta. Röstrit ei tohi paigu-
tada kardinate, kappide ega muude tuleohtlike materjalide alla ega lähedusse.

Küttekeha hõõgtraadid paisuvad röstri kasutamise ajal erinevalt. Seetõttu ei ole nähtav 
punane hõõgus ühtlane. See on täiesti normaalne nähtus ega mõjuta lõpptulemust.

Võite valida järgmisi funktsioone:

Röstimise katkestamine
Katkestusnupule vajutades saate röstimise igal ajal katkestada.

Soojendamine
Kasutage seda funktsiooni varem röstitud leiva- või saiaviilude soojenda-
miseks. Pange leiva- või saiaviilud röstrisse, vajutage liuglüliti alla ja vajutage 
seejärel soojendusnupule. Leiva- või saiaviilud soojenevad, kuid neid ei 
röstita rohkem.

Sulatamine
Pange külmutatud leiva- või saiaviilud röstrisse nagu tavaliselt ja vajutage 
liuglüliti alla. Seejärel vajutage sulatusnupule. Röster on nüüd seatud sulatus-
režiimile ja röstimisaeg määratakse automaatselt.



Kui leiva- või saiaviil on röstimise ajal röstrisse kinni jäänud, eemaldage toitejuhtme 
pistik pistikupesast ja laske röstril maha jahtuda. Röstrit võib viilu kättesaamiseks 
ka tagurpidi keerata ja kergelt raputada. Kui sellest pole kasu, võite üritada viilu 
ettevaatlikult ülespoole koukida, ent ärge kunagi kasutage selleks metallesemeid. 
Lisaks ei tohi puudutada küttekeha, kuna see võib kergesti viga saada. Seadme 
garantii ei hõlma selliseid vigastusi.

Toitejuhtme hoiukoht
Kui röstrit ei kasutata, saate toitejuhtme mugavalt röstri põhja alla kerida.

PANGE TÄHELE! Röstrit ei tohi kunagi fooliumi ega muu taolisega kinni katta, sest 
soe õhk peab välja pääsema. Selle juhise eiramise tagajärjel tekkinud vigastusi 
garantii ei hõlma.

Puhastamine ja hooldus
Puhastage röstrit alles siis, kui seade on täielikult maha jahtunud, liuglüliti ülemises 
asendis ja toitejuhtme pistik pistikupesast eemaldatud. Leivapuru koguneb röstri 
põhjal olevale purukandikule. Tõmmake purukandik röstrist välja ja puhastage seda 
enne tagasi panemist harjaga vms. Puhastage seadme välispinda märja lapiga ja 
kuivatage seejärel pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks küürimis-
pulbrit ega teisi abrasiivseid aineid, mis võivad seadme pinda kriimustada.

Ohutusnõuded
1. Enne seadme esmakasutust lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see 

hilisemaks vajaduseks alles.
2. Ühendage seade ainult 230 V vooluvõrku ja kasutage seda vaid selleks ettenähtud 

otstarbel.
3. Kui Te seadet ei kasuta, eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast.
4. Ärge kastke seadet vette ega mõnda teise vedelikku.
5. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 

võimetega ega väheste kogemuste ja teadmistega isikutele (kaasa arvatud 
lapsed), välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik on neile 
seadme kasutamist õpetanud või nad kasutavad seadet järelevalve all.

6. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei oska karta ega tajuda elektri-
seadmetega kaasnevaid ohte. Õpetage lastele elektriseadmete ohutut kasutamist.

7. Ärge laske toitejuhtmel lauaservalt alla rippuda.
8. Ärge kunagi pange seadet keeduplaadi, lahtise tule vms peale või lähedusse.
9. HOIATUS: leib või sai võib põlema süttida. Seetõttu ei tohi röstrit kasutada 

kardinate, köögikappide ega teiste kergsüttivate esemete all ega lähedal ning töö-
tavat seadet ei tohi jätta ilma järelevalveta.

10. HOIATUS: ärge puudutage seadme kuuma pinda.
11. Ärge kunagi pange seadmesse metallesemeid, ärge puudutage seadme kuumi 

osi ega küttekeha.


