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NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO ZA VAŠO VARNOST
Vsakdo, ki uporablja žar, mora poznati in upoštevati natančen postopek vžiga. Otroci ne smejo upravljati z žarom.  
Navodilom za sestavo morate natančno slediti. Nepravilna sestava ima lahko nevarne posledice.  
V bližini žara ne smete postavljati vnetljivih tekočin in materialov ter nadomestnih plinskih jeklenk. Žara ali plinskih jeklenk ne smete nikoli postav-
ljati v zaprte neprezračevane prostore.
Preden začnete uporabljati vaš okrogli plinski žar, si pozorno preberite ta navodila. Žar lahko uporabljate samo na prostem, postaviti pa ga morate 
na varni razdalji vsaj 1,5 m od vnetljivih predmetov.

PLINSKE JEKLENKE
• Na podstavek lahko postavite samo plinske jeklenke z največjo polno težo 8 kg. Jeklenko postavite na za to določeno mesto, glejte 

NAVODILA ZA SESTAVO.
• Za pritrditev lahko poskrbite z dobavljenim jermenom za jeklenko ali z zato namenjenim držalom za plinsko jeklenko. Prosimo, poskrbite, da ni 

nobenih netesnih mest privijačenja. (sl. 2A)
• Pred uporabo in po vsaki menjavi plinske jeklenke izvedite PREIZKUS TESNJENJA.
• Plinske jeklenke ne smejo biti izpostavljene temperaturi višji od 50 °C, prav tako jih ne smete odlagati v zaprt ali kletni prostor. 
• Upoštevajte in sledite varnostnim predpisom, ki so označeni na plinski jeklenki. 
• NAPOTEK: Preverite, ali je v skladu s predpisi v vaši državi dovoljeno uporabljati regulator tlaka in plinsko jeklenko. Uporabljajte samo plinske 

jeklenke, ki ustrezajo državnim predpisom. Zaradi različnih sistemov tesnjenja pri odstopanju med sistemi regulatorja tlaka in plinske jeklenke 
morda ni mogoče zagotoviti tesnih vijačnih povezav. Netesnjenje lahko povzroči, da se izstopajoči plin vžge zaradi odprtega ognja ali iskre. 
Iz varnostnih razlogov in razlogov za odgovornost vam priporočamo, da plinske žare, ki se prodajajo, na vsak način preverite in po potrebi 
prilagodite ali naročite prilagoditev regulatorja tlaka in plinske jeklenke.

VARNOSTNI NAPOTKI
Ta navodila za uporabo mora hraniti lastnik in jih mora imeti vedno pri roki.
Žar uporabite v skladu s poglavjem NAVODILA ZA VŽIG.
• »Samo za uporabo na prostem«
•  »Pred uporabo aparata preberite navodila«
• »OPOZORILO : Dostopni deli so lahko zelo vroči. Uporabljajte zunaj dosega otrok«
•  »Aparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov«
•  »Med uporabo aparata ne premikajte«

sl •  »Po uporabi zaprite ventil na plinski jeklenki«
• Žara ne smete uporabljati pod nadstreškom.
• Aparatov, ki so opremljeni s koleščki, ne smete vleči po neravnih tleh ali tleh s prekinitvami.
• Vročih delov se dotikajte samo z zaščitnimi rokavicami.
• Po pečenju na žaru preklopite gumb za regulacijo plina v položaj  in zaprite ventil na plinski jeklenki.
• Pri menjavi plinske jeklenke pazite, da je gumb za regulacijo plina v položaju  in ventil na plinski jeklenki zaprt. POMEMBNO: V bližini se 

ne smejo nahajati viri vžiga. 
• Po priključitvi nove plinske jeklenke preverite, če so povezave priključene v skladu z navodili PREIZKUS TESNJENJA.
• Če obstaja sum za netesne dele, preklopite gumb za regulacijo plina v položaj  in zaprite ventil na plinski jeklenki. Dele za pretok plina naj 

preverijo pri specializiranem prodajalcu plina.
• Če je cev za plin poškodovana ali se kažejo znaki obrabe, jo morate takoj zamenjati. Na cevi ne sme biti pregibov in znakov razpok. Preden 

odstranite cev, ne pozabite priviti gumba za regulacijo plina in ventil.
• Po približno 3 letih od nakupa zamenjajte cev in regulator tlaka plina. Prepričajte se, da regulator tlaka plina in cev izpolnjujeta zahteve ustrez-

nih standardov EN (regulator tlaka plina EN 16129 / plinska cev EN 16436).
• Predpisana dolžina cevi za plin je 90 cm in ne sme biti daljša od 150 cm.
• Ne blokirajte velike okrogle sesalne odprtine na dnu korita ali zračne reže na pokrovu. Zračniki prostora za plinske jeklenke v nobenem 

primeru ne smejo biti zaprti ali pokriti. 
•  »Ne spreminjajte aparata.«
• Žar je dobavljen skupaj z ustrezno cevjo za plin z regulatorjem tlaka plina. Cev za plin je treba nujno hraniti proč od vročih zunanjih površin 

žara. Cev ne sme biti zasukana. Pri modelih žarov, ki imajo vodilo za cev, mora biti cev nujno pritrjena na to vodilo. 
• Cev in regulator morata biti v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi in standardi EN (regulator tlaka plina EN 16129 / plinska cev EN 16436).
• Če se ne doseže polna zmogljivost in obstaja sum blokiranega ventila, se obrnite na specializirano prodajalno plina.
• Žar uporabljajte samo na trdni in varni podlagi. Med uporabo žara ne smete postavljati na lesena tla ali druge vnetljive površine. Žara ne sme-

te imeti blizu gorljivih materialov.
• Pri aparatih z granitnimi ploščami se izogibajte toplotnim udarom plošče.
• Žara ne hranite v bližini lahko vnetljivih tekočin ali materialov.
• Če žar čez zimo shranite v enem prostoru, morate plinsko jeklenko nujno odstraniti. Vedno jo morate hraniti na prostem, dobro prezračenem 

mestu, do katerega otroci nimajo dostopa.
• Pred začetkom delovanja postavite žar na mesto, ki je dobro zaščiteno pred vetrom.
• Če žar ni v uporabi in je povsem ohlajen, ga morate pred vplivi okolja zaščititi s pokrovom. Pokrove lahko dobite pri lokalnih prodajalcih žarov.
• Da bi preprečili nabiranje kondenza, po močnem deževju odstranite pokrov.

PREIZKUS TESNJENJA
OPOZORILO: Med preverjanjem tesnjenja se v bližini ne sme nahajati noben vir vžiga. Prav tako v bližini tudi ne smete kaditi. Preizkusa tesnjenja 
nikoli ne izvajajte z gorečo paličico ali odprtim plamenom in to vedno opravite na prostem.

1. Gumb za regulacijo plina mora biti v položaju .
2. Odprite ventil na jeklenki in s krtačo premažite vse ventile (priključek na plinsko jeklenko/regulator tlaka plina/cev za plin/plinski vhod/pri-

ključek na ventil) z milno raztopino s 50% tekočega mila in 50% vode. Uporabite lahko tudi pršilo za odkrivanje mest puščanja. (sl. 2B)
3. Če opazite milne mehurčke, to kaže na mesta puščanja. POMEMBNO: Žar se lahko uporablja šele, ko odpravite vsa mesta puščanja. Zaprite 

ventil na plinski jeklenki.
4. Odpravite mesta puščanja tako, da pritegnete priključke, kolikor je to mogoče, ali zamenjate okvarjene dele.
5. Ponovite koraka 1 in 2.
6. Če mest puščanja ni mogoče odpraviti, se obrnite na specializiranega prodajalca plina.

NAPOTEK: PREIZKUS TESNJENJA izvedite po vsakem priključku ali zamenjavi plinske jeklenke ter na začetku sezone peke na žaru.

POMEMBNO:
Najprej si zabeležite serijsko številko vašega okroglega plinskega žara, ki je na zadnji strani teh navodil za uporabo. Odvisno od modela žara, 
najdete številko na nalepki s podatki, ki se nahaja na okviru žara ali na podstavku.

Serijska številka in številka izdelka sta pomembni za neproblematično izvajanje poizvedb, naročanja rezervnih delov in v primeru raznih rekla-
macij. Navodila za uporabo hranite na varnem mestu. Vsebujejo pomembne informacije v zvezi z varnostjo, delovanjem in vzdrževanjem.

Total rate Qn=Σ
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RAZLAGA OZNAK NA UPRAVLJALNI KONZOLI

SISTEM GORILNIKA OKROGLEGA DELA
Modeli z obročnim gorilnikom (sl. 1A)
Obročni gorilnik doseže na stopnji  največjo zmogljivost, na stopnji  pa najnižjo zmogljivost.

Modeli z dvema obročnima gorilnikoma (sl. 1B)
Obročni gorilnik doseže na stopnji  največjo zmogljivost, na stopnji  pa najnižjo zmogljivost. Namenjen je za uporabo v srednjem do 
visoko temperaturnem območju.
Manjši obročni gorilnik je zasnovan za kuhanje pri nižjih temperaturah in se lahko manj regulira. Razlika med  in  ni opazna. Manjši 
obročni gorilnik doseže temperaturo od pribl. 100° do 120 °C.

PRED PRVO UPORABO
1. Očistite vse dele, ki prihajajo v stik z živili.
2. Preglejte vse ventile, kot je opisano v poglavju PREIZKUS TESNJENJA. To naredite tudi, če vam prodajalec dobavi sestavljen okrogli plinski 

žar.
3. Žar prižgite za pribl. 20 – 25 minut na stopnji .

NAVODILA ZA VŽIG
1. Prepričajte se, da so vsi priključki med cevjo za plin, regulatorjem tlaka plina in plinsko jeklenko tesno priviti (po potrebi sledite navodilom 

v poglavju PREIZKUS TESNJENJA). 
NAPOTEK: Pri žarih MINICHEF 420 G mora biti stranska plošča med celotnim postopkom peke na žaru raztegnjena.

2. Odprite pokrov žara. POZOR: Žara nikoli ne vžigajte pri zaprtem pokrovu.
3. Odprite ventil na plinski jeklenki.

4 A. Modeli z enim obročnim gorilnikom:  
Pritisnite gumb za regulacijo plina in ga obrnite v obratni smeri urinega kazalca na stopnjo   
Pritisnite črni gumb za vžig in ga držite pritisnjenega, dokler ne preskoči iskra in se plin ne vname. (sl. 1C)

4 B. Modeli z dvema obročnima gorilnikoma in ločenega gumba za vžig:  
Pritisnite gumb za regulacijo plina na velikem obročnem gorilniku in ga obrnite v obratni smeri urinega kazalca na stopnjo .  
Pritisnite črni gumb za vžig in ga držite pritisnjenega, dokler ne preskoči iskra in se plin ne vname. 
Lahko pa pritisnete gumb za regulacijo plina na malem obročnem gorilniku (levi gumb) in ga obrnite v obratni smeri urinega kazalca na 
stopnjo .  
Pritisnite črni gumb za vžig in ga držite pritisnjenega, dokler ne preskoči iskra in se plin ne vname. (sl. 1D)

4 C. Modeli z dvema obročnima gorilnikoma brez ločenega gumba za vžig:  
Pritisnite gumb za regulacijo plina na velikem obročnem gorilniku in ga obrnite v obratni smeri urinega kazalca na stopnjo .  
Držite gumb za regulacijo plina pritisnjen, dokler iskra ne preskoči in se plin ne vname. (sl. 1E) 
Lahko pa pritisnete gumb za regulacijo plina na malem obročnem gorilniku (levi gumb) in ga obrnite v obratni smeri urinega kazalca na 
stopnjo .  
Pritisnite gumb za regulacijo plina in ga držite pritisnjenega, dokler ne preskoči iskra in se plin ne vname.

5. Če se plin ne vname po 3 sekundah, prestavite gumb za regulacijo plina na . Počakajte 2 minuti, da lahko nezgoreli plin izhlapi. Nato 
ponovite korak v točki 4.

6. Če žara ne morete usposobiti za delovanje po 3 poskusih, preglejte vzroke (kot je opisano v razdelku ODPRAVLJANJE NAPAK).

NAVODILA ZA VŽIGANJE MODELOV CITY 420 G
1. Prepričajte se, da so vsi priključki med cevjo za plin, regulatorjem tlaka plina in plinsko jeklenko tesno priviti (po potrebi sledite navodilom 

v poglavju PREIZKUS TESNJENJA).
2. Odprite pokrov žara. POZOR: Žara nikoli ne vžigajte pri zaprtem pokrovu. 
3. Odprite ventil na plinski jeklenki.
4. Pritisnite gumb za regulacijo plina in ga obrnite v obratni smeri urinega kazalca na stopnjo . Večkrat pritisnite rdeči gumb za vžig, 

dokler se plin ne vname. (sl. 1F)
5. Če se plin ne vname po 3 sekundah, prestavite gumb za regulacijo plina na . Počakajte 2 minuti, da lahko nezgoreli plin izhlapi. Nato 

ponovite korak v točki 4.
6. Če žara ne morete usposobiti za delovanje po 3 poskusih, preglejte vzroke (kot je opisano v razdelku ODPRAVLJANJE NAPAK).

Stopnje vročine in vžiganje

 

  : izključenost

  : nizka zmogljivost

  : srednja zmogljivost

  : visoka zmogljivost

  : Vžiganje

  : Netilo

Namestitev lijaka EASY FLIP

Neposredni položaj lijaka EASY FLIP
Posredni položaj lijaka EASY FLIP
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Z ENOSTAVNIM PREKLOPNIM SISTEMOM LIJAKA EASY FLIP NAREDITE IZ ENEGA ŽARA DVA 
 Osrednji del okroglega plinskega gorilnika OUTDOORCHEF se imenuje EASY FLIP in odraža inovacijsko spretnost inženirjev 

OUTDOORCHEF.

Sistem lijaka EASY FLIP vam omogoča, da lahko v nekaj sekundah spremenite porazdelitev toplote iz neposredne v posredno. Hkrati pa kot 
inteligentni ščitnik preprečuje nastanek škodljivih plamenov zaradi masti in neželenega nastajanja dima. 
Z enim samim ročajem lahko zamenjate z neposrednega na posredno pečenje na žaru, kuhanje in pečenje: samo preklopite lijak EASY FLIP.

NAVODILA ZA UPORABO OKROGLEGA PLINSKEGA ŽARA
Enostavno delovanje:

1. Lijak EASY FLIP postavite na želeno mesto. POZOR: Med pečenjem na žaru spremenite položaj lijaka samo z rokavicami, odpornimi na 
vročino. NAPOTEK: Pri neposredni peki in kuhanju na stopnji   pustite pokrov odprt. Samo na stopnji   –   lahko neposredno 
pečete z zaprtim pokrovom.

2. Po potrebi izberite ustrezno opremo.
3. Žar segrevajte pri zaprtem pokrovu pribl. 10 – 15 minut na stopnji .
4. Po pečenju na žaru vedno postavite gumb za regulacijo plina v položaj . Nato zaprite ventil na plinski jeklenki. Tudi pri prazni jeklenki mora 

biti pipa jeklenke zaprta.

NASVETI IN TRIKI
S posredno vročino

Večje kose pečenke ali cele piščance: Zahvaljujoč sistemu lijaka EASY FLIP večjih kosov mesa med pečenjem na žaru ni treba. Vročina 
plinskega gorilnika se dviga po notranji strani okroglega žara in se enakomerno porazdeli po celotnem okroglem delu. Postavite hrano 
na segreto rešetko žara in zaprite pokrov. Med posameznimi kosi mesa vedno pustite nekaj prostora. Pri zaprtem pokrovu hrana na žaru 
z vseh strani enakomerno porjavi, pečenka pa ostane sočna.
Da pri večjih kosih ne bi prepuščali stvari naključju, vam priporočamo uporabo termometra OUTDOORCHEF GOURMET CHECK – 
termometer za merjenje osrednje temperature za odlične rezultate.

Z neposredno vročino
Manjši kosi mesa, kot npr. zrezki, zarebrnice in klobase: Postavite hrano na sredino segrete rešetke žara in jo pri odprtem pokrovu rahlo 
popecite. Nato položite hrano na zunanjo stran, zmanjšajte jakost vročine na  in ga do konca specite pri zaprtem pokrovu.
Da bi dosegli optimalne rezultate za hitro pečeno hrano, vam priporočamo ploščo iz železne litine za aparat OUTDOORCHEF.
S pravo dodatno opremo je žar OUTDOORCHEF še bolj zabaven. Za žar, kuhanje ali pečenje: Kreativnosti in veselju pri eksperimentira-
nju dajte proste roke.

Vso dodatno opremo za vaš žar najdete na spletni strani OUTDOORCHEF.COM  
Oznako za čas pečenja OUTDOORCHEF za posamezne žare najdete na strani OUTDOORCHEF.COM

PEČENJE NA DODATNI POVRŠINI ŽARA
Predhodno segrejte žar pri polni vročini  pribl. 10 minut. Položite hrano na rešetko za pečenje in nastavite temperaturo po vaših željah  

– .

PO PEČENJU
1. Nastavite gumb za regulacijo plina vsakega gorilnika na .
2. Zaprite ventil na plinski jeklenki.
3. Pustite, da se žar popolnoma ohladi in ga očistite.
4. Pokrijte žar z ustreznim pokrovom.

ČIŠČENJE
Med pečenjem na žaru je potrebno zgolj malo čiščenja, ker večina masti izpari ali se odvede v pladenj za odstranjevanje masti.
Pri trdovratni umazaniji segrejte žar pribl. 10 minut pri polni moči. Pri čiščenju lijaka in rešetk uporabite krtačko za čiščenje žara z medeninastimi 
ščetinami (ne jeklenih ščetin).
Za temeljito čiščenje uporabite čistilno sredstvo OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Po izbiri lahko uporabite najlonsko gobico in milnico, 
da odstranite vse razrahljane ostanke.
POMEMBNO: Po vsakem temeljitem čiščenju pustite žar na stopnji , da se izsuši (izžge).

UPORABA ČISTILNEGA SREDSTVA OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER
POMEMBNO: pri uporabi čistilnega sredstva OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER žar ne sme delovati.
Pri tem morate nositi zaščitne rokavice in po možnosti očala. Žar ali še nekoliko toplo opremo temeljito napršite in pustite, da deluje 15 – 30 minut. 
Umazane površine še enkrat napršite, jih temeljito sperite z vodo in pustite, da se posušijo.
POZOR: Čistilno sredstvo OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER ne smete uporabljati na površinah prevlečenih s prahom. 

UPORABA ČISTILNEGA SREDSTVA OUTDOORCHEF CHEF CLEANER
POMEMBNO: pri uporabi čistilnega sredstva OUTDOORCHEF CHEF CLEANER žar ne sme delovati.
Za zaščito nosite rokavice in očala. Žar ali pribor napršite še, ko so topli, in počakajte, da učinkuje 10 minut in da se pena stopi.
Če je treba, naknadno očistite s primerno ščetko za žar ali najlonsko gobico. Nato temeljito izperite z vodo in počakajte, da se posuši.
POZOR: Ni primerno za lesene in plastične površine ter površine, premazane s praškom. 

NEPOSREDNA VROČINA POSREDNA VROČINA

Pri neposrednem pečenju na žaru in kuhanju Pri posrednem pečenju na žaru, kuhanju in pečenju

Uporabljajte visoko temperaturo, ki je osredotočena na 
rešetko. Na primer za lep vzorec rešetke žara na zrezku,

se mora vročina enakomerno porazdeliti po zaprtem 
okroglem delu žara. To je idealno za dušenje zelenjave ali 

počasnem kuhanju pečenke.
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VZDRŽEVANJE
Redno vzdrževanje žara zagotavlja pravilno delovanje. 
• Vse ventile preverjajte najmanj dvakrat letno in vsakič po daljšem shranjevanju. Pajki in druge žuželke lahko povzročijo blokade, ki jih morate 

pred uporabo odpraviti.
• Če žar redno premikate po neravnem terenu, morate od časa do časa preveriti, ali so vsi vijaki tesno priviti.
• Če žara ne uporabljate daljše časovno obdobje, morate pred ponovno uporabo izvesti PREIZKUS TESNJENJA. Če imate kakršne koli 

dvome, se obrnite na svojega dobavitelja ali prodajalca plina.
• Da bi se izognili korozijskim poškodbam, pred daljšim shranjevanjem naoljite vse kovinske dele.
• Po daljšem shranjevanju in najmanj enkrat v sezoni peke na žaru morate cev za plin pregledati za razpoke, pregibe in druge poškodbe. Poško-

dovano cev za plin morate nemudoma zamenjati, kot je opisano v poglavju VARNOSTNI NAPOTKI.
• Enkrat letno premažite vse sestavne lesene dele s tungovim oljem – ta preprečuje nastajanje razpok.
• Ko se popolnoma ohladi, žar zaščitite pred vplivi okolja z ustreznim pokrovom OUTDOORCHEF.
• Da bi preprečili nabiranje kondenza, po deževju odstranite pokrov. Pokrove lahko dobite pri lokalnih prodajalcih žarov.

ODPRAVLJANJE NAPAK
Gorilnik se ne vžge:
• Preverite, ali je ventil jeklenke odprt.
• Prepričajte se, da je nivo plina v jeklenki zadosten.
• Preverite, ali iskre preskakujejo z elektrode na gorilnik.

Ni iskre:
• Prepričajte se, da je baterija pravilno vstavljena (pri žarih z električnim vžigom).
• Razmak med gorilnikom in elektrodo je lahko 5 – 8 mm.
• Preverite, da sta pri električnem vžigu priključena in dobro povezana kabel in elektroda.
• Vstavite novo baterijo (tip AAA, LR03, 1,5 volta) pri električnem vžigu (pri žarih z električnim vžigom).

Če žara kljub zgoraj omenjenim ukrepom ne morete prižgati, se obrnite na vašega prodajalca.

GARANCIJA ZA UPORABNIKA
1. Garancija in razmerje do drugih pravic kupca
Z nakupom tega izdelka znamke OUTDOORCHEFpri pooblaščenem prodajalcu prejmete kot zasebna končna stranka (uporabnik) garancijo 
proizvajalca Outdoorchef AG (»OC«). 

Garancija proizvajalca vam zagotavlja pravice do uveljavljanja garancijskih zahtevkov do izdajatelja garancije v skladu s tem dogovorom. Poleg pra-
vic do uveljavljanja garancijskih zahtevkov imate tudi ostale pogodbene in zakonske pravice. Ta garancija ne izključuje ali omejuje ostalih pravic. 
Zato lahko uveljavljate tudi druge pogodbene ali zakonske zahtevke do odgovornega. Ta garancija npr. ne vpliva na zahtevke v skladu z Zakonom 
o odgovornosti za proizvode. 
Kot kupec lahko zlasti uveljavljate pogodbene zahtevke v okviru jamstva pri svojem prodajalcu. Tako lahko npr. uveljavljate zahtevke v primeru 
preklica pogodbe o nakupu le do prodajalca, ne pa v okviru te garancije v razmerju do OC.

2. Udeleženci in garancijski pogoji
Izdajatelj garancije je OC. Upravičenec do garancije je vsaka končna stranka, ki novi izdelek kupi pri pooblaščenem prodajalcu za zasebne name-
ne. Pri nakupu je treba predložiti potrdilo o nakupu. Nakup za zasebne namene pomeni, da izdelek kupi fizična oseba za namene, ki jih pretežno ni 
mogoče pripisati njihovi poslovni ali samostojni poklicni dejavnosti.
Če pride do garancijskega primera, je treba garancijske zahtevke uveljaviti pri izdajatelju garancije v roku dveh mesecev, sicer garancijski zahtevki 
niso veljavni. V primeru očitnih pomanjkljivosti, začne ta rok teči z nakupom izdelka. OC zato priporoča, da takoj po nakupu preverite, ali na izdelku 
morda ni vidnih pomanjkljivosti. 

3. Obseg
Garancija velja od datuma nakupa in je priznana v naslednjih primerih, če ne obstaja izključitev v skladu s 4. točko:
• 3 leta na emajlirani polkrožni element (spodnji del in pokrov) pred rjavenjem;
• 3 leta na emajlirani žar pred rjavenjem in pregorevanjem;
• 3 leta na vse dele iz nerjavnega jekla pred rjavenjem in pregorevanjem; 
• okvara emajla pred prvo uporabo;
• 2 leti na vse ostale okvare v proizvodnji/materialu.

Kot napake ne veljajo neravnine, razlike v barvi emajla ali manjše napake, npr. podporne točke na spodnjem robu pokrova ali elementih za obeša-
nje, ki niso pomembne za delovanje in so za vas kot stranko sprejemljive.
Če pride do garancijskega primera, OC po lastni presoji zamenja ali nadomesti poškodovane dele ali dele z napako oz. izdelek v celoti. Če se 
vam kot stranki zdi primerno, se lahko izdelek zamenja tudi s primerljivim novejšim modelom, npr. z naslednikom modela. Če napaka ne zmanjša 
funkcionalnosti izdelka in se vam kot stranki zdi primerno, vam lahko namesto popravila ponudimo tudi primerno finančno nadomestilo.
V času obravnave garancije (preverjanje in morebitna zamenjava) ne morete uveljavljati zahtevkov do OC za nadomestni izdelek ali drugo od-
škodnino. Zaradi izvajanja garancijskih storitev se garancijsko obdobje ne podaljša, niti ne začne ponovno teči. Zamenjani deli preidejo v last OC. 
Garancijsko obdobje začne ponovno teči samo v primeru zamenjave izdelka. 
Ta garancija ne utemeljuje nadaljnjih zahtevkov do izdajatelja garancije. Vaši zahtevki iz ostalih pravnih razlogov s tem niso izključeni ali omejeni 
(glejte 1. točko zgoraj). 

4. Izključitev
Garancija je izključena v naslednjih primerih:
• običajna obraba pri pravilni uporabi, zlasti na splošno hitro obrabljivih delov, kot so lij, gorilnik, termometer, element za vžig in baterija, elektro-

da, vžigalni kabel, plinska cev, regulator plinskega tlaka, grelni element, reflektor, aluminijasta zaščitna folija, rešetka za žar ali oglje, rešetka za 
vžig in posodica za zbiranje maščobe in oglja.

• poškodbe na emajlu uporabljenih naprav, če ni mogoče dokazati, da je bila napaka prisotna že pred prvo uporabo;
• napake in/ali poškodbe zaradi nepravilne oz. neustrezne uporabe, zlasti zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, varnostnih navodil ali navo-

dil za delovanje/vzdrževanje (npr. uporaba zunanjih naprav v notranjih prostorih, poškodbe zaradi nepravilne montaže, neustreznega čiščenja 
emajlirane površine lija ali rešetke za žar, neizvedbe testa tesnjenja, če je ta priporočen v navodilih za uporabo, uporabe škodljivih kemikalij, 
uporabe v neustrezne namene itn.);

• napake in/ali poškodbe, ki nastanejo zaradi posegov ali popravil oseb, ki jih ni pooblastilo podjetje OC;
• napake in/ali poškodbe, ki nastanejo zaradi uničujočih vremenskih razmer (npr. zaradi toče ali udara strele);
• napake in/ali poškodbe, ki nastanejo zaradi zlonamerne poškodbe ali namerne oz. poškodbe iz malomarnosti, ki je ne povzroči OC;
• napake in/ali poškodbe, ki nastanejo pri prevozu do kupca, če prevoza ni opravil izdajatelj garancije;
• napake in/ali poškodbe, ki nastanejo zaradi višje sile;
• napake in/ali poškodbe, ki nastanejo zaradi obrabe pri profesionalni uporabi v komercialne namene (npr. uporaba v hotelirstvu ali gostinstvu).

5. Obravnava garancije
Če pride do garancijskega primera, se čim prej obrnite na nas ali na našega pooblaščenega prodajalca (seznam prodajalcev je na voljo na naslovu 
www.outdoorchef.com) in nam poleg vašega naslova po možnosti sporočite ime izdelka/dela izdelka, številko računa, serijsko številko in številko 
artikla (oboje najdete na nalepki s podatki na vašem žaru; glejte prvi del navodil za uporabo). Zaželeno je, da opisu napake dodate fotografijo. Za 
preverjanje obstoja garancijskega primera izdelek predajte prodajalcu ali nam (garancija bring-in). Če je garancijski primer upravičen, vam nado-
mestimo potrebne prevozne in poštne stroške, sicer pa vam izdelek pošljemo nazaj na vaše stroške.

Registrirano znamko OUTDOORCHEF zastopa naslednje podjetje: 
Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Postfach | 8050 Zürich-Schweiz | www.outdoorchef.com

* Seznam prodajalcev je na voljo na naši spletni strani OUTDOORCHEF.COM
** Serijska številka in številka artikla sta na nalepki s podatki na vašem žaru 

(glejte prvi del teh NAVODIL ZA UPORABO).
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TEHNIČNE INFORMACIJE
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / GENEVA 570 G
CE 0063
Plin Propan/Butan 30/31
Moč
- manjši gorilnik 1,20 kW
- veliki gorilnik 8,50 kW
Poraba plina 702 g/h
Šobe (28–30/37 mbar)
– šobe manjšega gorilnika 0,55 mm/oznaka: BF
– šobe velikega gorilnika 1,47 mm/oznaka: BT
Šobe (50 mbar)
– šobe manjšega gorilnika 0,48 mm/oznaka: AF
– šobe velikega gorilnika 1,27 mm/oznaka: AT
Tlak plina  Butan 28 mbar. 
 Propan 37 mbar

LEON 570 G
CE 0063
Plin Propan/Butan 30/31
Moč 8,50 kW
Poraba plina 612 g/h
Šobe (28–30/37 mbar)  1,47 mm/oznaka: BT
Šobe (50 mbar)  1,27 mm/oznaka: AT
Tlak plina  Butan 28 mbar
 Propan 37 mbar

AMBRI 480 G 
CE 0063
Plin Propan/Butan 30/31
Moč 5,40 kW
Poraba plina 389 g/h
Šobe (28–30/37 mbar)  1,15 mm/oznaka: BN
Šobe (50 mbar)  1,02 mm/oznaka: AN
Tlak plina  Butan 28 mbar
 Propan 37 mbar

CHELSEA 480 G / CHELSEA 480 G LH / KENSINGTON 480 G /
COMPACTCHEF 480 G
CE 0063
Plin Propan/Butan 30/31
Moč 5,60 kW
Poraba plina 397 g/h
Šobe (28–30/37 mbar)  1,15 mm/oznaka: BN
Šobe (50 mbar)  1,02 mm/oznaka: AN
Tlak plina  Butan 28 mbar
 Propan 37 mbar

CITY 420 G / CHELSEA 420 G / MINICHEF 420 G
CE 0063
Plin Propan/Butan 30/31
Moč 4,30 kW
Poraba plina 315 g/h
Šobe (28–30/37 mbar)  1,02 mm/oznaka: BL
Šobe (50 mbar)  0,88 mm/oznaka: AH
Tlak plina  Butan 28 mbar
 Propan 37 mbar

Kategorije
I3B/P (30 mbar) 
I3B/P (50 mbar) 
I3+ (28/30/37 mbar) 

Električni vžig
Za delovanje električnega vžiga potrebujete eno baterijo (tip AAA, LR03, 
1,5 volta).

Napotek za prikaz temperature
Pri prikazu temperature na termometru lahko pride do odstopanj +/– 
10%.

Spletna stran
Dodatne informacije, nasvete in trike, recepte in vse, kar je vredno vedeti 
o izdelkih OUTDOORCHEF najdete na strani OUTDOORCHEF.COM

GUÍA DEL USUARIO

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD
Todas las personas que utilizan la barbacoa deben conocer y respetar el procedimiento de encendido exacto. La barbacoa no debe ser 
utilizada por niños. Deben seguirse con exactitud las Instrucciones de montaje de la Guía de instalación. Un montaje incorrecto podría tener 
consecuencias peligrosas. No sitúe ningún líquido o material inflamable ni las botellas de gas de repuesto cerca de la barbacoa. Nunca coloque 
la barbacoa ni las botellas de gas en espacios cerrados sin ventilación. Lea con atención estas instrucciones antes de encender su barbacoa 
redonda de gas. La barbacoa sólo debe ser utilizada al aire libre y debe respetarse una separación de seguridad de al menos 1.5 m con respecto 
a objetos combustibles.

BOTELLAS DE GAS
• Sólo se permite colocar sobre la placa de la base botellas de gas con una carga máxima de 8 kg. Sitúe la botella en el espacio previsto para 

ello; consulte la GUÍA DE INSTALACIÓN.
• Para sujetarla se utiliza la correa para botellas o el soporte para botellas de gas previsto para ello. Asegúrese de que no exista ninguna 

conexión que pueda presentar fugas. (Illust. 2A)
• Antes de la puesta en funcionamiento y después de cada cambio de botella, realice la VERIFICACIÓN DE LA ESTANQUIDAD.
• Las botellas no deben ser expuestas a temperaturas superiores a los 50° C ni almacenarse en ningún caso en espacios cerrados ni en sótanos. 
• Tenga en cuenta y siga las normas de seguridad indicadas en el exterior de las botellas de gas utilizadas.
• INDICACIÓN: Compruebe si el regulador de presión y la bombona de gas están autorizados para su uso en su país. Utilice únicamente 

bombonas de gas que cumplan las normas del país. Es posible que debido a los diferentes sistemas de obturación no se produzca un unión 
roscada estanca si se utilizan sistemas de presión y de regulador de presión diferentes. Esta inestanqueidad puede provocar que el gas 
saliente pueda encenderse con una llama abierta o con chispas. Por motivos de seguridad y de responsabilidad, le recomendamos probarlo 
cuando realice la compra del grill de gas y, si es necesario, adaptar o encargar la adaptación del regulador de presión y del tubo de goma 
para gas a las normas vigentes del país.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
El usuario debe conservar esta Guía del usuario y tenerla siempre a mano.
Encienda la barbacoa de la forma indicada en el capítulo INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO.
• “Utilícela únicamente al aire libre”
• “Lea la Guía del usuario antes de la puesta en funcionamiento del aparato”0
• “ATENCIÓN: Algunas piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños”
• “El aparato debe mantenerse alejado de materiales combustibles durante su uso”

IMPORTANTE:
En primer lugar, anote el número de serie de su barbacoa redonda de gas en la contraportada de esta Guía del usuario. En función del 
modelo de barbacoa, el número puede encontrarse en el adhesivo de identificación, que se encuentra en el bastidor de la barbacoa o 
en la placa de la base.

El número de serie y la referencia son importantes para la adecuada tramitación de sus consultas, pedidos de recambios o posibles 
reclamaciones en virtud de la garantía. Conserve la Guía del usuario en un lugar seguro. Contiene información importante relativa a la 
seguridad, el uso y la conservación.
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Typ: 

PIN 0063 BP 3505
Outdoorchef AG
Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich0063

Cat.I
3 B/P3+

Butane / Propane
G30 / G31

Serial No.: 

Article No.:

30/37 mbar
Cat.I

Made in China

DISTRIBUTION
Outdoorchef Deutschland GmbH
Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany


