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OLULINE INFO
• Enne seadme kasutamist lugege 

kasutusjuhend hoolikalt läbi.
• Kasutage seadet ainult selleks ette-

nähtud otstarbel. Kõik teised kasu-
tusviisid on sobimatud ja seetõttu 
ohtlikud.

• Seade on mõeldud kasutamiseks 
ainult kodumajapidamises. Ärge 
kasutage seadet tööstuslikul ega 
kommertseesmärgil.

• Ärge jätke seadet ilmastikumõjude 
(vihm, päikesepaiste jne) kätte.

• Pärast pakendi eemaldamist veen-
duge, et seade on heas seisukorras. 
Kahtluste korral võtke ühendust voli-
tatud hooldustöökojaga.

• Enne seadme vooluvõrku ühenda-
mist veenduge, et kohaliku vooluvõr-
gu pinge vastab seadme põhjal ole-
vale andmesildile märgitud pingele.

• Ühendage seade ainult maandatud 
pistikupessa.

• Sellise pikendusjuhtme kasutamine, 
mida seadme tootja ei ole soovita-
nud, võib põhjustada traumasid, 
õnnetusi või seadme kahjus tumist.

• Ärge laske toitejuhtmel kuumade 
pindade vastu puutuda.

• Ärge jätke vooluvõrku ühendatud 
seadet ilma järelevalveta. Eemalda-
ge alati kohe pärast kasutamist toite-
juhtme pistik pistikupesast.

• Hoidke seade eemal kuumadest 
pindadest.

• Enne seadme hooldust või puhasta-
mist eemaldage toitejuhtme pistik 
pistikupesast.

• Ärge jätke seadet ilma järelevalveta 
laste või teovõimetute isikute käeula-
tusse.

• ÄRGE PUUDUTAGE TÖÖTAVAT 
SEADET: PÕLETUSOHT.

• Kui toitejuhe on viga saanud, tuleb see 
ohuolukordade vältimiseks asendada 
tootja volitatud hooldustöökojas uue 
samaväärsega.

• Pärast seda, kui olete toitejuhtme 
pistikupesast eemaldanud ning lask-
nud seadmel maha jahtuda, tuleb 
seade puhastada kergelt niisutatud 
mitteabrasiivse lapiga, millele on 
tilgutatud mõni tilk neutraalset õrna-
toimelist puhastusvahendit (ärge 
kasutage lahusteid, mis võivad värvi 
kahjustada). Ärge kastke seadet 
vette ega mõnda teise vedelikku.

• Ärge puudutage seadet märgade 
ega niiskete kätega.

• Ärge kasutage seadme sisemuse 
puhastamiseks teravaid metallese-
meid.

• Esimesel kasutuskorral on soovita-
tav lasta röstril mõni minut tühjalt 
töötada. See eemaldab uuele sead-
mele iseloomuliku lõhna.

• Seadme välisosad lähevad kasuta-
mise ajal väga kuumaks. Ärge puu-
dutage neid.

• Ärge pange töötava röstri peale 
nõusid ega teisi esemeid.

• Leib või sai võib süttida, seetõttu 
ärge kasutage röstrit kardinate ega 
teiste kergsüttivate esemete all ega 
lähedal. Ärge jätke töötavat seadet 
ilma järelevalveta.
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SVARĪGA INFORMĀCIJA
• Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izla-

siet šos norādījumus.
• Ierīci drīkst lietot tikai tai paredzētajiem 

mērķiem. Visi citi lietošanas mērķi nav 
pieļaujami un tāpēc var būt bīstami.

• Ierīce paredzēta lietošanai tikai māj-
saimniecībā un nav paredzēta komer-
ciāliem vai rūpnieciskiem nolūkiem.

• Nekad neatstājiet ierīci lietū, saulē 
utt.

• Pārliecinieties, ka izstrādājumam 
nav bojājumu, kad esat noņēmis ie-
pakojuma materiālus. Šaubu gadīju-
mā sazinieties ar ražotāja pilnvarotu 
apkopes darbnīcu.

• Pirms pievienosiet ierīci elektrotīk-
lam, pārbaudiet, vai uz tās datu plāk-
snītes norādītais spriegums (ierīces 
apakšā) atbilst vietējam elektrotīkla 
spriegumam.

• Vienmēr pievienojiet ierīci sazemētā 
elektrotīkla kontaktligzdā.

• Ierīces ražotājs neiesaka pagarinā-
tāju izmantošanu, jo tie var izraisīt 
bojājumus un ievainojumus.

• Izvairieties no barošanas vada 
saskares ar karstām virsmām.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzrau-
dzības. Vienmēr atvienojiet ierīci no 
elektrotīkla tūlīt pēc tās lietošanas.

• Sargājiet no karstām virsmām.
• Izņemiet ierīces barošanas vada 

kontaktdakšu no kontaktligzdas 
pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes.

• Nekad neatstājiet ierīci bērniem vai 
rīcībnespējīgiem cilvēkiem pieeja-
mās vietās.

• NEAIZSKARIET IERĪCES 
KORPUSU LIETOŠANAS 
LAIKĀ: APDEDZINĀŠANĀS 
RISKS.

• Ja barošanas vads ir bojāts, to jāap-
maina pret jaunu ražotāja pilnvarotā 
apkopes darbnīcā vai, drošības no-
lūkos, šī darba veikšanai jānogādā 
ierīce kvalifi cētam speciālistam.

• Pēc barošanas vada atvienošanas no 
elektrotīkla un pēc visu karsto daļu 
atdzišanas, ierīci jātīra tikai ar neabra-
zīvu, viegli samitrinātu drānu, pievie-
nojot dažas piles vāja mazgāšanas 
līdzekļa (nekad nelietojiet šķīdinātā-
jus, kuri var bojāt krāsu). Nemērciet 
ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

• Nekad neaizskariet ierīci ar mitrām 
vai slapjām rokām.

• Nekad nelietojiet ierīces iekšpuses 
tīrīšanai asus metāla priekšmetus.

• Pirmajā lietošanas reizē ieteicams 
lietot tosteru (dažas minūtes) tukšu. 
Ar to pilnīgi novērsīsiet nevēlamo 
smaku, kura rodas pirmo reizi karsē-
jot sildelementu.

• Lietošanas laikā ierīces detaļas kļūst 
karstas. Izvairieties no saskares ar 
tām.

• Ierīces lietošanas laikā nelieciet uz 
tās šķīvjus vai citus priekšmetus.

• Maize var sadegt, tāpēc tosteru ne-
drīkst lietot zem aizkariem vai to tu-
vumā, kā arī citu viegli uzliesmojošu 
materiālu tuvumā. Lietošanas laikā 
ierīci jāuzrauga.

• Neievietojiet vairāk par divām šķēlēm 
katrā atverē.
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SAUGOS REIKALAVIMAI
• Prieš naudodami prietaisą, atidžiai 

perskaitykite šią naudojimo instrukci-
ją.

• Prietaisą naudokite tik pagal jo 
paskirtį. Visi kiti naudojimo būdai 
yra netinkami ir pavojingi.

• Prietaisas skirtas naudoti tik buityje 
ir jo negalima naudoti komerciniais 
tikslais.

• Nepalikite prietaiso lauke (lietuje, 
saulėje ir t.t.).

• Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis 
nenukentėjęs. Jei kyla įtarimų, susi-
siekite su įgaliota remonto dirbtuve.

• Prieš įjungdami prietaisą į tinklą, įsiti-
kinkite, kad vietinio tinklo įtampa ati-
tinka ant prietaiso pažymėtą įtampą.

• Prietaisą junkite tik į įžemintą lizdą.
• Gamintojo nerekomenduotino ilgini-

mo laido naudojimas gali sukelti ne-
laimes, galite nukentėti ar susižeisti 
patys.

• Stebėkite, kad laidas neprisiliestų 
prie karštų paviršių.

• Nepalikite įjungto į elektros tinklą 
prietaiso be priežiūros. Baigę nau-
dotis prietaisu visada ištraukite laido 
kištuką iš lizdo.

• Saugokite laidą nuo įkaitusių pavir-
šių.

• Prieš valydami prietaisą, visada 
ištraukite laido kištuką iš lizdo.

• Laikykite prietaisą vaikams ir ne-
veiksniems asmenims nepasiekia-
moje vietoje.

• ĮJUNGTO PRIETAISO NELIES-
KITE RANKOMIS: GALITE 
NUDEGTI.

• Jei elektros laidas yra pažeistas, 
saugumo sumetimais jį turi pakeisti 
gamintojas arba kvalifi kuotas specia-
listas.

• Prietaisą išjungus iš tinklo ir jam atvė-
sus, nuvalykite jį šiek tiek drėgna švel-
nia šluoste, suvilgyta švelnia valymo 
priemone (nenaudokite valiklių, kurie 
gali pakenkti spalvoms). Nemerkite 
prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

• Niekuomet nelieskite prietaiso 
drėgnomis ar šlapiomis rankomis.

• Niekuomet nenaudokite prietaiso vi-
daus valymui aštrių metalinių daiktų.

• Prieš pirmą naudojimą rekomenduo-
jame skrudintuvą kelioms minutėms 
įjungti tuščią. Tai pašalins naujam 
prietaisui būdingą kvapą.

• Įspėjimas: veikimo metu išorinis 
prietaiso paviršius smarkiai įkaista. 
Nelieskite prietaiso.

• Ant įjungto skrudintuvo nedėkite indų 
ar kitų daiktų.

• Duona ar batonas gali užsidegti, 
todėl nestatykite skrudintuvo po 
ar šalia užuolaidų ar kitų lengvai 
užsiliepsnojančių daiktų. Nepalikite 
įjungto prietaiso be priežiūros.

• Į kiekvieną angą nedėkite daugiau 
nei dviejų riekių duonos ar batono.

• Stebėkite, kad prietaiso dalys ne-
siliestų su vandeniu, nes gali įvykti 
trumpas sujungimas.

• Įvykus nelaimei, susižeidus ar jei įta-
riate, kad prietaisas veikia netinka-
mai, nedelsiant išjunkite prietaisą iš 
elektros tinklo. Sugedusiu prietaisu 
nesinaudokite.




