
SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 77 328                 www.conrad.si 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Električni namizni žar Severin KG 2397 
 

 Kataloška št.: 12 77 328  
 

 
 



 2 

Kazalo 
 
Začetni pozdrav ...................................................................................................................... 2 
Uvod ........................................................................................................................................ 2 
Priključitev ............................................................................................................................... 2 
Sestavni deli ............................................................................................................................ 3 
Varnostni napotki .................................................................................................................... 3 
Področje uporabe .................................................................................................................... 4 
Pred prvo uporabo .................................................................................................................. 5 
Kontrolna lučka ....................................................................................................................... 5 
Zbiralna posoda za maščobo .................................................................................................. 5 
Upravljanje .............................................................................................................................. 5 
Čiščenje in vzdrževanje .......................................................................................................... 5 
Rezervni deli in oprema .......................................................................................................... 6 
Odstranjevanje ........................................................................................................................ 6 
Garancijski list ......................................................................................................................... 7 
 
Začetni pozdrav 
 
Spoštovana stranka,  
 
želimo vam veliko veselja s kakovostnim izdelkom SEVERIN in se vam zahvaljujemo za 
izkazano zaupanje. 
 
Blagovna znamka SEVERIN je že več kot 120 let sinonim za stanovitnost, nemško kakovost 
in razvojno moč. Vsako napravo natančno izdelamo in testiramo.  
 
Z dobro znano temeljitostjo, natančnostjo in poštenostjo družinsko podjetje iz nemškega 
kraja Sundern od ustanovitve leta 1892 s svojimi inovativnimi izdelki navdušuje stranke iz 
vsega sveta. 
 
V sedmih kategorijah izdelkov (kava, zajtrk, kuhinja, peka, gospodinjstvo, osebna nega ter 
hlajenje in zamrzovanje) z več kot 250 različnimi izdelki nudi obsežno ponudbo majhnih 
električnih naprav. Ustrezen izdelek za vsako priložnost! 
 
Spoznajte raznolikost izdelkov SEVERIN in nas obiščite na spletni strani www.severin.de ali 
www.severin.com. 
 
Poslovodstvo in sodelavci podjetja SEVERIN Elektrogeräte GmbH 
 
Uvod 
 
Spoštovana stranka,  
 
prosimo, da pred uporabo naprave pozorno preberete ta navodila za uporabo in jih shranite, 
če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Napravo lahko uporabljajo samo osebe, 
ki so seznanjene z varnostnimi napotki. 
 
Priključitev  
 
Napravo lahko priključite samo na pravilno inštalirano varnostno vtičnico.  
 
Omrežna napetost se mora ujemati z napetostjo, ki je navedena na tipski tablici naprave. 
Naprava je v skladu z direktivami, ki so obvezne za dodelitev oznake skladnosti CE. 
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Sestavni deli  
 
1. Plošča žara  
2. Ročaj  
3. Odprtina za odtekanje maščobe  
4. Zbiralna posoda za maščobo  
5. Priključek  
6. Termostat s kontrolno lučko 
 

 
 
Varnostni napotki  
 
• Za preprečitev nevarnosti in za upoštevanje varnostnih določil lahko popravila naprave in 
..priključnega kabla izvaja samo naša servisna služba. Iz tega razloga se v primeru, da vaša 
..naprava potrebuje popravilo, obrnite na svojega trgovca, ki bo poskrbel za dostavo naprave 
..naši servisni službi. 
• Pred vsakim čiščenjem izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi.  
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• Zaradi električne varnosti naprave ne smete obdelovati s tekočinami ali je celo potapljati 
..vanje. 
• Ploščo žara obrišite z vlažno krpo.  
•.Prosimo, da si za podrobnejše informacije o čiščenju preberete poglavje „Čiščenje in 
..vzdrževanje“. 
• Napravo lahko uporabljate samo v kombinaciji s priloženim termostatom. 
• Naprava je predvidena za uporabo v gospodinjstvu ali za podobno rabo, na primer: 
..- v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in v podobnih delovnih okoljih,  
..- v kmetijskih obratih,  
..- s strani gostov v hotelih, motelih in drugih značilnih bivalnih okoljih,  
..- v penzionih, ki nudijo zajtrk. 
• Naprava ni predvidena za uporabo v kombinaciji z zunanjim časovnim stikalom ali ločenim 
..sistemom za daljinsko upravljanje. 
•.To napravo smejo uporabljati otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z omejenimi 
..telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez 
..znanja, če jih nadzoruje druga oseba ali če ste jih poučili o varni uporabi naprave in 
..razumejo nevarnosti, ki jih naprava lahko predstavlja.  
• Otroci se ne smejo igrati z napravo.  
• Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod 
..nadzorom odrasle osebe. 
• Naprava in njen priključni kabel naj ne bosta na dosegu otrok, ki so mlajši od 8 let. 
• Embalažo hranite izven dosega otrok. Med drugim obstaja nevarnost zadušitve! 
• Med delovanjem in po njem je lahko temperatura površin, ki se jih lahko dotaknete, 
..zelo visoka. Obstaja nevarnost opeklin! Iz tega razloga se naprave med delovanjem 
..dotikajte samo na ročajih. 
• Pred začetkom uporabe preverite, če na celotni napravi vključno s priključnim kablom in 
..morebitno opremo odkrijete napake in poškodbe, ki bi lahko negativno vplivale na varno 
..delovanje naprave. Če vam je npr. naprava padla na tla ali pa ste potegnili za priključni 
..kabel, potem je morda prišlo do poškodb, ki od zunaj niso vidne. V takšnih primerih naprave 
..ne smete uporabljati.  
• Napravo postavite na stabilno, vodoravno in ravno podlago, ki je odporna na toploto. 
..Naprave ne smete postavljati na vroče površine (npr. kuhalne plošče ipd.) ali v bližini 
..odprtih plinskih plamenov. 
• Naprave ne uporabljajte na prostem. 
•.Najprej priključite termostat na priključek naprave, nato pa priključite električni vtič na 
..električno vtičnico. 
• Naprave nikoli ne pustite delovati brez nadzora. 
• Priključni kabel se ne sme dotikati vročih delov naprave. 
• Izključite napravo in izvlecite električni vtič v naslednjih primerih:  
..- pri motnjah med delovanjem,  
..- po vsaki uporabi,  
..- pred vsakim čiščenjem. 
•.Ko električni vtič vlečete iz električne vtičnice, ne držite za priključni kabel, temveč za 
..električni vtič. 
•.Če napravo napačno upravljate ali uporabljate, potem proizvajalec ne prevzema 
..odgovornosti za morebitno nastalo škodo. 
 
Področje uporabe  
 
Naprava je električni žar, ki je primeren za peko mesa, rib, perutnine ali zelenjave z malo 
maščobe. 
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Pred prvo uporabo 
 
• Pred prvo uporabo v celoti odstranite ostanke embalaže. 
• Ploščo žara in zbiralno posodo za maščobo očistite z vlažno krpo in ju obrišite do suhega. 
• Nato napravo pribl. 5-10 minut segrevajte brez živil za peko, tako da značilen lasten vonj 
..žara izgine (možno je rahlo nastajanje dima, zato poskrbite za zadostno prezračevanje). 
 
Kontrolna lučka  
 
Kontrolna lučka signalizira postopek segrevanja. Takoj ko je dosežena želena temperatura, 
kontrolna lučka neha svetiti. 
 
Zbiralna posoda za maščobo  
 
Pred vsako uporabo potisnite zbiralno posodo za maščobo pod odprtino pod ploščo žara. 
Med peko na žaru preverjajte nivo napolnjenosti zbiralne posode za maščobo. Zbiralno 
posodo za maščobo pravočasno izpraznite. 
 
Upravljanje 
 
• Pred vsako uporabo potisnite zbiralno posodo za maščobo pod odprtino pod ploščo žara. 
• Priključite termostat na priključek na napravi. 
• Priključite električni vtič na električno vtičnico. 
•.Nastavite termostat na želeno nastavitev temperature med 1 in 5 s pomočjo vrtljivega 
..regulatorja. Kontrolna lučka sveti. 
• Takoj ko je dosežena nastavljena temperatura, kontrolna lučka neha svetiti. 
• Naprava se mora 5-10 minut segrevati, preden se lahko lotite peke na žaru. 
• Položite živila za peko na ploščo žara. 
•.Ne uporabljajte kovinskega pribora, saj lahko ta poškoduje premaz proti prijemanju na 
..plošči žara.  
• Maščoba ne sme steči čez rob zbiralne posode za maščobo. Zbiralno posodo za maščobo 
..pravočasno izpraznite. 
• Po uporabi zavrtite vrtljivi regulator termostata na stopnjo „0“.  
• Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. 
• Izvlecite termostat iz priključka na napravi. 
• Počakajte, da se naprava pred čiščenjem popolnoma ohladi.  
 
Čiščenje in vzdrževanje 
 
• Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, izvlecite termostat iz priključka 
..na napravi in počakajte, da se naprava ohladi. 
• Zaradi električne varnosti termostata ne smete obdelovati s tekočinami ali ga celo potapljati 
..vanje. 
• Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. 
• Zunanjost termostata lahko obrišete samo z rahlo navlaženo krpo. 
• Nakapljano maščobo previdno odlijte iz zbiralne posode za maščobo. Zbiralno posodo za 
..maščobo očistite v vodi za pomivanje posode in jo nato popolnoma posušite. 
• Ploščo žara z ročaji očistite z vlažno krpo in malce sredstva za pomivanje posode. Nato jo 
..popolnoma posušite. 
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Rezervni deli in oprema  
 
Rezervne dele ali opremo lahko udobno naročite na naši spletni strani www.severin.de  pod 
točko „Service / Ersatzteil-Shop“ (Servis / Trgovina rezervnih delov). 
 
Odstranjevanje  
 

Naprave, ki so označene s tem simbolom, je treba odstraniti ločeno od 
gospodinjskih odpadkov. Te naprave vsebujejo dragocene surovine, ki jih je možno 
ponovno uporabiti. S pravilnim odstranjevanjem prispevate k varovanju okolja in 
zdravja vaših soljudi. Informacije o pravilnem odstranjevanju prejmete pri svoji 
občinski upravi oz. svojem specializiranem trgovcu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servisna služba: 
 

SEVTIS d.o.o. 
Šmartinska 130 
1000 Ljubljana 

Slovenija 
 

Telefon: +386 1 542 1927 
Faks: +386 1 542 1926 

 
 

Proizvajalec: 
 

SEVERIN Elektrogeräte GmbH 
Röhre 27 

D-59846 Sundern 
Nemčija 

 
Telefon: +49 2933 982-0 
Faks: +49 2933 982-333 
information@severin.de 

 
www.severin.com 

 
 

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Električni namizni žar Severin KG 2397 
Kat. št.: 12 77 328 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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