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FI       Leivänpaahdin 
Tärkeitä turvaohjeita 

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. 

■ Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi 

kokemusta ja tietoja, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos käyttöä valvotaan tai jos heitä on opastettu käyttämään laitetta  

turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Käyttäjän suorittamaa puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten 

tehtäväksi, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja suorita tehtäviä valvonnan alaisena. Säilytä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden 

lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

■ Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käyttöön muissa tiloissa, kuten:  

- henkilökunnan keittokomerot kaupoissa, toimistoissa ja muilla työpaikoilla;  

- hotelli- ja motellihuoneet ja muut asuintilat; 

- maatilat; 

- yöpymistä aamiaisella tarjoavat yritykset. 

■ Laite on tarkoitettu leipätuotteiden kuten paahtoleivän, tavallisen ruokaleivän, sämpylöiden, patongin yms. paahtamiseen.  

■ Älä käytä laitetta sokerilla siroteltujen tai hilloa tai marmeladia sisältävien makeiden leivonnaisten, kuten torttujen, pullien yms. 

paahtamiseen. Seurauksena voisi olla tulipalo. 

■ Älä käytä laitetta teollisuusympäristössä tai ulkona tai muihin kuin sen käyttötarkoituksen mukaisiin tehtäviin.  

■ Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasukeittimen päälle tai lähelle, pöydän reunalle, tiskipöydälle tai epävakaalle pinnalle. Laitteen 

täytyy aina olla tasaisella, kuivalla ja vakaalla pinnalla. 

■ Ennen laitteen liittämistä pistorasiaan varmista, että sen tyyppikilvessä esitetty jännite vastaa pistorasian jännitettä. Liitä laite 

vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. 

■ Varmista, ettei virtajohto riipu pöydän reunan yli ja ettei se kosketa kuumia pintoja.  

Varoitus: 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ohjelmointilaitteen, ulkoisen ajastuskytkimen tai kauko-ohjauksen avulla. 

■ Älä käytä laitetta ilman asianmukaisesti asennettua murualustaa. 

Huomautus: 

Leipä voi syttyä, äläkä sen vuoksi käytä laitetta helposti syttyvien materiaalien, kuten verhojen, astiapyyhkeiden yms. 

lähellä tai alapuolella. 

■ Tämä laite vastaa Euroopan unionissa voimassa olevia paloturvallisuusvaatimusten standardeja. Näiden standardien mukaisesti 

on kyseessä laite, jota voidaan käyttää pöydällä tai vastaavalla pinnalla, mikäli lämpösäteilyn pääsuunnassa on helposti syttyvien 

materiaalien pinnasta turvallinen vähintään 50 cm ja muissa suunnissa vähintään 10 cm etäisyys.  

■ Ennen ensimmäistä käyttökertaa on laite kytkettävä mahdollisen hajun poistamiseksi päälle vähintään kolme kertaa tyhjänä 

käyttäen korkeinta paahtoastetta. 

■ Laitteen pintojen lämpötila voi olla käytön aikana ja jäännöslämmön vaikutuksesta myös käytön jälkeen korkeampi. Vältä 

koskettamasta kuumaa pintaa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota pienten leipäpalojen poistamiseen laitteesta. 

■ Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa päälle kytketty. 

■ Älä koskaan peitä laitetta sen ollessa päälle kytketty tai lämmin. 
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■ Älä laita leipäaukkoihin liian suuria leipäpaloja, alumiinifolioon käärittyä leipää tai metalliesineitä. Seurauksena voisi olla tulipalo 

tai sähköisku. 

■ Älä koskaan paahda leipää asettamalla se vaakasuoraan asentoon suoraan leipäaukkojen päälle. Tämä estäisi ilman 

kiertämisen ja aiheuttaisi tulipalovaaran. 

Huomautus: 

Älä koskaan koeta poistaa kiinni tarttunutta leipää tai muuta leipätuotetta veitsellä tai muulla metalliesineellä. 

Seurauksena voisi olla sähköisku tai laitteen vahingoittuminen. Jos leipä tarttuu kiinni aukkoon, kytke laite pois päältä, 

irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Poista sitten varovasti laitteeseen tarttunut leipä.  

■ Kytke laite aina pois päältä ja irrota se pistorasiasta jos jätät sen ilman valvontaa tai jos et enää käytä sitä ja ennen sen 

puhdistusta ja siirtämistä. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen sen siirtämistä, puhdistusta ja varastointia.  

■ Irrotettava murualusta on puhdistettava säännöllisesti, etteivät murut keräänny siihen. Puhdistaessasi laitetta noudata luvussa 

Puhdistus ja huolto esitettyjä ohjeita. Sähköiskun välttämiseksi älä upota laitetta tai sen virtajohtoa veteen tai muuhun 

nesteeseen. 

■ Irrota laite pistorasiasta vetämällä virtajohdon pistokkeesta, ei virtajohdosta. Muuten voi virtajohto tai pistorasia vioittua. 

■ Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi on vioittunut virtajohto annettava valtuutetun huoltokeskuksen tai muun vastaavan 

ammattitaidon omaavan henkilön vaihdettavaksi. Laitetta, jonka virtajohto on vioittunut, ei saa käyttää.  

■ Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut, jos se ei toimi oikein tai jos se on pudonnut maahan tai uponnut veteen. Vaarallisten 

tilanteiden välttämiseksi älä korjaa laitetta itse äläkä tee siihen mitään muutoksia. Anna kaikki korjaukset valtuutetun 

huoltokeskuksen tehtäväksi. Laitteeseen puuttuminen voi aiheuttaa lainmukaisen virhevastuun tai laatutakuun raukeamisen.  
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FI      Leivänpaahdin 

Käyttöohje 

■ Lue laitteen käyttöohje ennen laitteen käytön aloittamista siinäkin tapauksessa, 

että olet jo aiemmin tutustunut vastaavan tyyppisten laitteiden käyttöön. Käytä 

laitetta vain tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Säilytä ohje myöhempää 

tarvetta varten. 

■ On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen kuljetuspakkaus, muu pakkausmateriaali, 

ostokuitti ja todistus myyjän vastuun laajuudesta tai takuutodistus vähintään 

lainmukaisen virhevastuun tai laatutakuun kestoajan. Laitetta kuljetettaessa on 

suositeltavaa pakata se valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen. 

■ Ennen ensimmäistä käyttökertaa poista laite ja sen varusteet pakkausmateriaalista 

ja poista niistä kaikki mainosmerkinnät tai etiketit. 

■ Pese paahtoteline A1 lämpimällä vedellä neutraalia astianpesuainetta käyttäen. 

Huuhtele se sitten puhtaalla juoksevalla vedellä ja kuivaa se pyyhkeellä täysin 

kuivaksi. 

 

■ Ennen ensimmäistä käyttökertaa on leivänpaahdin kytkettävä mahdollisen hajun 

poistamiseksi päälle vähintään kolme kertaa tyhjänä käyttäen paahdon korkeinta 

astetta. 

LAITTEEN KÄYTTÖ 
■ Aseta leivänpaahdin tasaiselle, kuivalle ja vakaalle pinnalle riittävälle etäisyydelle 

helposti syttyvistä materiaaleista, kuten on esitetty luvussa Turvaohjeet. 

■ Suorista virtajohto kokonaan ja liitä leivänpaahdin pistorasiaan. Irrota teline A1, 

ellet käytä sitä. Laita kumpaankin aukkoon A2 yksi paahtoleipä- tai tavallinen 

ruokaleipäviipale, sämpylän tai patongin puolikas yms. Leipäviipaleet eivät saa olla 

liian paksuja, etteivät ne tartu kiinni aukkoihin A2, ja painettaessa käyttövipu A10 

ala-asentoon ei leipien pitäisi jäädä näkyviin. 

Huomautus: 

Älä laita leivänpaahtimeen voilla, margariinilla yms. voideltuja 

leipäviipaleita. 

■ Aseta elektronisella ajastimella A4 paahtoaste 1 - 9. Alhainen paahtoaste vastaa 

tasoa 1 - 3. Keskitason paahtoa varten valitse taso 4 - 6 ja korkeaa paahtoastetta 

varten taso 7 - 9. Ensimmäisen käytön yhteydessä on suositeltavaa valita 

paahtoaste 4 - 5. Seuraavien leipien paahtamiseen voit sitten valita muun 

paahtoasteen leivän lajin ja oman makusi mukaan. 

■ Kytke leivänpaahdin päälle painamalla käyttövipu A10 alas. Vivun A10 lukittuessa 

ala-asentoon käynnistyy leipien paahtoprosessi automaattisesti. Painike A8 syttyy, 

käytön LED-osoittimet A3 syttyvät ja näyttöön A5 tulee asetettu paahtoaste. LED-

osoittimet A3 sammuvat asteittain käytön aikana. 

Huomautus: 

Ellei leivänpaahdinta ole liitetty pistorasiaan, ei vipu A10 lukitu ala-asentoon 

eikä paahdin siten kytkeydy päälle. 

Paahtoprosessi voidaan keskeyttää milloin tahansa käytön aikana 

painamalla painiketta A8. 

■    Paahtoprosessin päättyessä kytkeytyy leivänpaahdin automaattisesti pois päältä ja 

paahdetut leivät nousevat ylös. Näyttö A5, käytön LED-osoittimet A3 ja painike A8 

sammuvat. Poista leivät paahtimesta ja seuraavien leipien paahtamiseksi toista 

edellä esitetty menettely. 

Huomautus: 

Käyttövipu A10 on varustettu toiminnolla „High Lift“, joka nostaa leivät 

korkealle. Se helpottaa pienempien leipäpalojen poistamista. 

Huomautus: 

Älä koskaan koeta poistaa kiinni tarttunutta leipää tai muuta leipätuotetta 

veitsellä tai muulla metalliesineellä. Seurauksena voisi olla sähköisku tai 

laitteen vahingoittuminen. Jos leipä tarttuu kiinni paahtimen sisään, kytke 

laite pois päältä, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Poista leipä 

sitten varovasti. 

■ Käytön päätyttyä irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. 

Lämmitystoiminto 

■ Tämän toiminnon avulla voidaan leipä lämmittää ilman sen paahtamista. Ajastimen 

A4 asetus ei vaikuta tähän toimintoon. 

■ Laita leipäviipaleet aukkoihin A2 ja paina käyttövipu A10 alas niin, että se lukittuu 

ala-asentoon. Painike A8 syttyy, käytön LED-osoittimet A3 syttyvät ja näyttöön A5 

tulee asetettu paahtoaste. Leivän lämmitystä varten paina painiketta A7. Painike 

A7 syttyy ja leivän lämmitystoiminto käynnistyy. LED-osoittimet A3 sammuvat 

asteittain käytön aikana. 

■ Lämmityksen päättyessä nousevat lämmitetyt leivät automaattisesti ylös. Näyttö 

A5, LED-osoittimet A3 ja painikkeet sammuvat. 
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LAITTEEN KUVAUS 

A1 Irrotettava paahtoteline 

A2 Kaksi aukkoa leivän paahtamiseen 

A3 Käytön LED-osoittimet 

A4 9-portainen paahtoasteen 

elektroninen ajastin 

A5 LED-näyttö 

A6 Irrotettava murualusta 

A7 Lämmitystoiminnon painike 

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA 

Huomautus: 

Varmista, että teline A1 on täysin kuiva, ennen kuin laitat sen 

leivänpaahtimen päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

Huomautus: 
Leivän lämmitys voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla 
painiketta A8. 

Pakastetun leivän paahtotoiminto 

■ Laita pakastetut leipäviipaleet aukkoihin A2 ja aseta haluamasi paahtoaste. Paina 

käyttövipu A10 alas niin, että se lukittuu ala-asentoon. Painike A8 syttyy, käytön 

LED-osoittimet A3 syttyvät ja näyttöön A5 tulee asetettu paahtoaste. 

■ Pakastetun leivän paahtamista varten paina painiketta A9. Painike A9 syttyy ja 

pakastetun leivän paahtotoiminto käynnistyy. Ensimmäisessä vaiheessa pakastettu 

leipä sulatetaan ja toisessa vaiheessa se paahdetaan. LED-osoittimet A3 

sammuvat asteittain käytön aikana. 

■ Paahdon päättyessä nousevat paahdetut leivät automaattisesti ylös. Näyttö A5, 

LED-osoittimet A3 ja painikkeet sammuvat. 

Huomautus: 

Pakastetun leivän paahtoprosessi voidaan keskeyttää milloin tahansa 

painamalla painiketta A8. 

Huomautus: 

Lämmitystoimintoa ja pakastetun leivän paahtotoimintoa ei voi käyttää 

samanaikaisesti. 

Paahtoteline 

■ Aseta teline A1 leivänpaahtimen päälle kuvan A mukaisesti ja laita paahdettava 

leipätuote (pieni patonki tai sämpylä) sen päälle. Valitse alhainen paahtoaste 1 - 3 

ja paina käyttövipu A10 alas niin, että se lukittuu ala-asentoon. Paahtoprosessi 

käynnistyy automaattisesti. Painike A8 syttyy, käytön LED-osoittimet A3 syttyvät ja 

näyttöön A5 tulee asetettu paahtoaste. LED-osoittimet A3 sammuvat asteittain 

käytön aikana. 

■ Odota, kunnes paahtoprosessi loppuu automaattisesti tai paina painiketta A8 

paahdon lopettamiseksi heti, jos leipätuote on jo riittävästi paahtunut. Ellei 

leipätuote ole paahtunut riittävästi paahdon päätyttyä, toista paahtoprosessi. 

■ Ottaessasi leipätuotetta telineestä A1 varo, ettet kosketa kuumia osia. 

A8 Toiminnan välittömän keskeytyksen 

painike 

A9 Pakastetun leivän paahtotoiminnon 

painike 

A10 Käyttövipu toiminnolla „High Lift“ 

pienempien leipäpalojen 

poistamisen helpottamiseksi 

A11 Tila virtajohdolle 

A12 Luistamattomat jalat 



  PAAHTOASTEEN VALINTAA KOSKEVIA VIHJEITÄ JA OHJEITA 

■ Leivän paahtaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 

haihtuu leivän kosteus ja toisessa vaiheessa tapahtuu leivän paahto. 

■ Paahtoasteen valinta riippuu leivän lajista, koosta ja tuoreudesta. 

■ Tuoreen leivän paahtaminen kestää kauemmin, koska sen sisältämän kosteuden 

täytyy ensin haihtua ja paahto voi alkaa vasta sitten. Siksi se vaatii korkeampaa 

paahtoastetta. Myös kokojyväleipä, paksummat leipäviipaleet ja halkaistut 

sämpylät ja patongit vaativat korkeampaa paahtoastetta. 

■ Vanhempi leipä, joka ei sisällä niin paljon kosteutta kuin tuore leipä, paahtuu 

nopeammin ja siksi sille riittää tavallista alhaisempi paahtoaste. 

■ Pienemmät ja ohuemmat leipäviipaleet paahtuvat nopeammin kuin suuremmat ja 

paksummat viipaleet. 

■ Paahtaessasi vain yhden leipäviipaleen valitse alempi paahtoaste kuin 

paahdettaessa kaksi viipaletta samanaikaisesti. 

PUHDISTUS JA HUOLTO 

■ Puhdista leivänpaahdin jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista ennen 

leivänpaahtimen puhdistusta, että se on irrotettu pistorasiasta ja että se on 

jäähtynyt. 

■ Paina murualustaa A6 lyhyesti yhdellä sormella leivänpaahtimen suuntaan. Niin 

murualusta A6 vapautuu ja työntyy vähän ulos. Irrota murualusta A6 

leivänpaahtimesta vetämällä. Poista siitä murut, pyyhi se puhtaalla kuivalla liinalla 

ja palauta se takaisin paikalleen. Puhdista murualusta A6 säännöllisesti. Huolehdi 

siitä, etteivät murut keräänny siihen. Muuten ne voisivat syttyä tuleen. 

■ Murujen poistamiseksi leivänpaahtimen sisätilasta käännä leivänpaahdin 

ylösalaisin ja ravistele varovasti leivän jäämät siitä roskakoriin. 

■ Pyyhi leivänpaahtimen ulkopinta kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla ja pyyhi 

pinta sitten täysin kuivaksi. Varmista, ettei leivänpaahtimen sisätilaan pääse vettä 

tai kosteutta. 

■ Älä käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, bensiiniä, liuottimia yms. 

■ Sähköiskun välttämiseksi älä upota laitetta tai sen virtajohtoa veteen tai muuhun 

nesteeseen. 

TEKNISET TIEDOT 

Nimellisjännite ..................................................................................... 220-240 V 

Nimellistaajuus .................................................................................... ..50/60 Hz 

Nimellisottoteho ......... .................................................................................1000 W 

Oikeudet tekstin ja teknisen erittelyn muutoksiin pidätetään. 

KÄYTETYN PAKKAUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT OHJEET JA 

TIEDOT 

Vie käytetty pakkausmateriaali kunnan määräämään jätteiden keräyspaikkaan. 

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN 

HÄVITTÄMINEN 

 

Tämä tuotteissa tai niiden oheisdokumenteissa oleva symboli 

tarkoittaa sitä, että käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta ei saa 

laittaa tavallisiin kunnallisjätteisiin. Vie nämä tuotteet viranomaisten 

määräämään keräyspaikkaan niiden asianmukaista hävitystä, 

kunnostusta tai kierrätystä varten. Joissakin Euroopan unionin 

jäsenmaissa ja muissakin eurooppalaisissa maissa on myös 

mahdollista palauttaa tuotteet paikalliselle myyjälle uuden vastaavan 

tuotteen oston yhteydessä. 

Tämän jätelajin virheellisestä hävittämisestä voidaan kansallisista määräyksistä 

riippuen määrätä sakkorangaistus. 

Euroopan unionin jäsenmaissa toimiville yrityksille 

Jos haluatte hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, pyytäkää tarvittavat tiedot 

laitteiden myyjältä tai toimittajalta. 

Hävittäminen Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa 

Tämä symboli on voimassa Euroopan unionissa. Halutessasi hävittää tuotteen pyydä 

asianmukaista hävittämistapaa koskevat tiedot paikallisilta viranomaisilta tai tuotteen 

myyjältä. 

 

Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien 

perusvaatimukset. 
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Tämän tuotteen asianmukaisella hävittämisellä tuet arvokkaiden luonnonvarojen 

säilyttämistä ja autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja 

ihmisten terveyteen, joita jätteiden virheellinen hävittäminen voisi aiheuttaa. Pyydä 

tarkempia tietoja paikallisilta viranomaisilta tai lähimmästä jätteiden keräyspaikasta. 


