
LEIVÄNPAAHDIN 
KÄYTTÖOHJE 
 
 
 

 

 
Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. 

 
Olennaista 
Noudata sähkölaitteiten turvallisen käyttämisen perusvaatimuksia. 
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensikäyttöä. 
• Laitetta ei saa kostuttaa eikä upottaa veteen /nesteisiin. 
• Älä jätä lapsia toimivan laitteen läheisyyteen ilman valvontaa. Pidä laite ja sen osat 

poissa lasten käsistä. 
• Laitetta ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa. Irroita laite virtaverkosta käytön jälkeen. 
• Älä käytä laitetta ulkotiloissa. 
• Irrota pistoke virtaverkosta ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä laitetta. 
• Vioittunutta laitetta, tai jos laite ei toimi moitteettomasti, on pudonnut tms. ei voi käyttää. 

Älä yrita suorittaa korjauksia laitteelle itse. Käänny valmistajan valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen. 

• Tarkista virtakaapelia mahdollisilta vaurioilta. Jos kaapeli on vahingoittunut, käänny 
huoltoliikkeeseen sen vaihtamiseksi. 

• Älä anna kaapelin roikkua yli pöydän reunan. Älä koske laitteen kuumiin osiin. Anna 
laitteen jäähtyä ennen kaapelin kelaamista sen alle tai laitteen puhdistusta / laittamista 
pois kaappiin. 

• Laitetta ei saa altistaa kuumuudelle (polttimien tms. lämpösäteilyyn). 
• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia pesuaineita.  
• Jätä riittavasti ilmatilaa laitteen ympärille ja yläpuolelle. Leipä voi myöskään syttyä 

palamaan. Älä sijoita laitetta verhojen lähelle eikä muualle, missä helposti syttyviä 
materiaaleja löytyy. 

• Suositeltavasti löydä laitteelle kuumuudenkestävä sijaintipaikka (työtaso). 



• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laitetta saa käyttää vain tarkoituksen mukaisesti. 
• Leipä voi myöskään syttyä palamaan. Älä sijoita laitetta verhojen lähelle eikä muualle, 

missä helposti syttyviä materiaaleja löytyy. 
• Leivänpaahdin on tarkoitettu leivän paahtamiseksi. Vääränlaisesta käytöstä saattaa 

aiheutua vahinkoa sekä laitteelle että käyttäjälle.  
• Laitetta ei saa käyttää sokeria tai hilloa sisältävien leivonnaisten / muun sellaisen 

paahtamiseksi.  
• Jos paahtimesta nousee savua, irroita laitteen pistoke heti pistosrasiasta. 
• Tarkista, ovatko asennuspaikan virtaverkon tiedot laitteen tyyppikilven tietojen mukaiset. 
• Kytke laite vain maadoitettuun pistosrasiaan. 
 
Varo: 
Älä onki juuttunutta leipää paahtimesta metalliesineiden avulla (haarukat, tms.), koska se 
saattaa aiheuttaa sähköiskun. Anna paahtimen jäähtyä ja poista leipä tämän jälkeen käsin. 
 
Kuvailu 

1. Leveät paahtolovit 
2. Sulatuspainike 
3. Lämmityspainike 
4. Keskeytyspainike 
5. Ruskistuksen säätämisen kytkin 
6. Nostovipu 
7. Murulaatikko 

 
• Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla 

taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä  

• Lapsille on opetettava, ettei laittella voi leikkiä. 
 
Käyttö 
• Liitä laitteen pistoke maadoitettuun pistosrasiaan. 
• Laita paahtimen loviin paahdettava leipä. 

Varo: Älä peitä paahtolovia muilla esineillä. Laite vahingoittuu, jos et suo riittävästi ilmaa 
laitteen ympärille. 

• Valitse haluttu ruskistusmäärä 1... 6 (1 – vaaleampi, 6- ruskeampi). 
• Jos laite on uusi, kytke se ensiksi päälle tyhjänä ja lämmitä ruskistustasolla 6, noin 6 

kertaa. Siten valmistuksen jäämät palavat lämpövastuksista pois. 
• Leivän laittamisen jälkeen paahtoloviin paina nostovipu alas, kunnes se lukituu paikalle. 

Paahtaminen käynnistyy automaattisesti. Huomio: jos paahdin ei ole liitetty virtaverkkoon, 
on vivun lukitseminen mahdotonta. 

• Asetetun ruskistuksen päättyessä paahtaminen keskeytyy automaattisesti ja paahtoleipä 
ponnahtaa ylös. Voit aina keskeyttää paahtamisen stop-painikkeella. 

 
Pakastetun leivän paahtaminen:  
Laita viipaleet paahtimeen ja valitse ruskistustaso. Paina nostovipu alas, kunnes se lukituu 
paikalle, senjälken paina sulatuspainiketta. Syttyy vastaava LED merkkivalo. Paahtaminen 
käynnistyy automaattisesti.  
 
 
 
 



Uudelleenlämmitys. 
Paahtimella voit leipää myös vain lämmittää, ilman paahtamatta sitä. Sijoita viipaleet 
paahtimeen, paina vipu alas ja paina lämmityspainiketta. Syttyy vastaava LED merkkivalo. 
Lämmitys käynnistyy automaattisesti. 
 

Jos leipä juuttuu, kytke paahdin pois, irroita virtaverkosta ja odota sen jäähtymistä. Poista 
leipä varovaisesti, ettet vahingoita lämpövastuksia. 

 
Laitteen huolto ja puhdistus 
Ennen puhdistamista irrota laite virtaverkosta ja anna jäähtyä. 
Vedä ulos murulaatikko, tyhjennä, puhdista ja laita takaisin. Murulaatikon tyhjentäminen on 
olennaista, koska kerääntynyt leipämurut saattavat lopuksi syttyä ja jopa aiheuttaa palon. 
Pese laitteen ulkokotelo kevyesti kostealla pyyhkeellä. 
Puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia pesuaineita. Älä upota laitetta nesteisiin. 
 
Varo: Älä käännä laitetta ylösalaisin äläkä ravistele sitä muruja poistaessasi. 
 
Tekniset tiedot 
220 - 240 V ~ 50 Hz, 800 - W 

 
SÄHKÖ– TAI ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ 

Symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, ettei tuotetta saa heittää pois 
talousjätteen kanssa. Toimita vanha laitteesi sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräilypisteeseen. Oikeaoppisella hävittämisellä autat estäämään mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia sekä ympäristölle että ihmisterveydelle. Materiaalien kierrätys ja 
uudelleenkäyttö auttaa säilyttämään luonnonvaroja. Vanhaa laitetta ei saa heittää 
talousjätteisiin. Enemmän tietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta. 

 
Pakkauksen käsittely. 
Toimita käytetty pakkaus jätekäsittelylaitosten vastaavaan keräilysäiliöön. 
 
Laite on sähkö- ja elektroniikkalaitteiten soveltuvuutta ja turvallisuutta koskevien EU 
määräyksien mukainen. 


