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NAVODILA ZA UPORABO
POMEMBNO: Preden začnete uporabljati vaš plinski žar OUTDOORCHEF, si pozorno preberite ta navodila.

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 postavljati 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.
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• Prosimo, poskrbite, da ni nobenih netesnih mest privijačenja. 
• 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. 

sl

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 
reklamacij. 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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• 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«
• »POZOR: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Otroci se jim ne smejo približevati«
• »Aparata ne smete uporabljati v bližini vnetljivih materialov«
• »Med uporabo aparata ne premikajte«
• »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 peki 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 na 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 

ustreznih standardov (regulator tlaka plina EN 16129/cev za plin 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.« Če obstaja sum na nepravilno delovanje, se obrnite na strokovnjaka.
• Žar je dobavljen skupaj z ustrezno cevjo za plin in 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 predpisi in standardi (regulator tlaka plina EN 16129/cev za plin EN 16436).
• Če se ne doseže polna zmogljivost in obstaja sum na zamašen dovod plina, se obrnite na specializiranega prodajalca plina.
• Žar uporabljajte samo na trdni in varni podlagi. Med uporabo žara ne smete postavljati na lesena tla ali druge vnetljive površine.  

Žara ne smete imeti blizu gorljivih materialov.
• Žara ne hranite v bližini lahko vnetljivih tekočin ali materialov.
• Če žar čez zimo shranite v določenem 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.
• Med delovanjem žara nikoli ne smete pustiti brez nadzora.
• Tudi po izklopu ostane žar vroč še nekaj časa. Pazite, da se ne opečete in da ne postavljate predmetov na žar, obstaja nevarnost požara.
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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/

priključek na ventil) z milno raztopino s 50 % tekočega mila in 50 % vode. Uporabite lahko tudi pršilo za odkrivanje mest puščanja. 
(glejte sl. 2A in 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.

POSEBNA PREDSTAVITEV AROSA 570 G

 Sl. 2A Sl. 2B

RAZLAGA OZNAK NA UPRAVLJALNI KONZOLI
Stopnje vročine in vžiganje

 

 : Položaj izklopa

 : nizka zmogljivost

 : srednja zmoglji-

vost

 : visoka zmogljivost

 : Vžiganje

GORILNI SISTEMI
OKROGEL KOTEL

Sistemi žara z dvema obročnima gorilnikoma

Veliki obročni gorilnik doseže na stopnji  največjo zmogljivost, na stopnji  pa najnižjo zmogljivost. Namenjen je za uporabo v srednjem 
do visoko temperaturnem območju.

Mali obročni gorilnik doseže na stopnji  največjo zmogljivost, na stopnji  pa najnižjo zmogljivost. Namenjen je za uporabo v srednjem 
do nizkem temperaturnem območju.

STRANSKA KUHALNA PLOŠČA (VELJA LE ZA MODELE S STRANSKO KUHALNO PLOŠČO)

Sistem gorilnika dodatne stranske kuhalne plošče

Gorilnik doseže na stopnji  največjo zmogljivost, na stopnji  pa najnižjo zmogljivost.
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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 je prodajalec vaš AROSA 570 G dobavil v sestavljenem stanju.
3. Žar prižgite za pribl. 20–25 minut na stopnji .

NAVODILA ZA VŽIG
OKROGEL KOTEL

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 na želenem obročnem gorilniku in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca na stopnjo . 

Držite gumb za regulacijo plina pritisnjen, dokler se plin ne vname.

5. Če se plin ne vname v 3 sekundah, postavite 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).

STRANSKA KUHALNA PLOŠČA (VELJA LE ZA MODELE S STRANSKO KUHALNO PLOŠČO)

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 stranske kuhalne plošče. POZOR: stranske kuhalne plošče nikoli ne vžigajte pri zaprtem pokrovu.
3. Odprite ventil na plinski jeklenki.
4. Pritisnite gumb za regulacijo plina stranske kuhalne plošče in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca na stopnjo . 

Držite gumb za regulacijo plina pritisnjen, dokler se plin ne vname.

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

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

PLINSKI VARNOSTNI SISTEM (PVS)

Vsi modeli AROSA so opremljeni z inovativnim PLINSKIM VARNOSTNIM SISTEMOM (PVS), ki vključuje naslednje značilnosti:

FLAME GUARD (ZAŠČITA PLAMENA)

FLAME GUARD je zaprt sistem, ki sestoji iz vžiga in plamena. Po odprtju plinske pipe in aktiviranju vžiga, se ta sistem vname. 
FLAME GUARD  ščiti plamen pred vremenskimi vplivi, kot je močan veter, in zagotavlja, da se gorilniki vedno znova prižgejo sami od sebe, 
če ugasnejo*. Prižgani gorilniki zato zanesljivo delujejo v različnih vremenskih pogojih (npr. vetru).

Prednosti:
• Prižgani gorilniki so optimalno zaščiteni pred vremenskimi vplivi.
• Peka na žaru pri zelo nizkih temperaturah od 80 stopinj, tudi v vetru.
• Preprečevanje uhajanje plina, ki ni vžgan.

* POMEMBNO: Stoodstotne gotovosti, da gorilniki v ekstremnih vremenskih razmerah ne bodo ugasnili, ni. Pri rokovanju s plinom vedno 
pazite, da žar nikoli ni brez nadzora. Vsi testi so bili opravljeni v skladu z laboratorijskimi pogoji.

SAFETY LIGHT (VARNOSTNA LUČ)

Preverjena varnost, ki sveti. SAFETY LIGHT vašega žara AROSA 570 G se aktivira, takoj ko gumb za regulacijo plina s položaja  obrnete 
v nasprotni smeri urinih kazalcev v smeri  in s tem odprete dovod plina. V ustreznih vrtljivih regulatorjih je LED-lučka. Napajanje 
SAFETY LIGHTS zagotavljajo priložene baterije AAA.

Prednost:
• Safety Light vas opozarja, da je ventil še vedno odprt in plin teče.*

* POMEMBNO: Ne pozabite po peki na žaru vedno zapreti dovod plina na plinski jeklenki in zapreti plinsko pipo.
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TEHNOLOGIJA GOURMET BURNER (GBT)

360° 
80°

Vsi modeli AROSA imajo gorilnike najnovejše generacije, kar vam omogoča uporabo neprekinjenega, popolnega temperaturnega območja od 
80–360 stopinj. To vam odpira popolnoma nove možnosti uporabe žara, saj lahko pečete na žaru, kuhate ali pečete v vseh temperaturnih območjih.

Temperaturna območja/uporaba:

TEMPERATURA MALI GORILNIK VELIKI GORILNIK

min. pribl. 80*

sred. pribl. 120*  

maks. pribl. 170*   

min. pribl. 170*

sred. pribl. 240*  

maks. pribl. 300*   

absolutno maks. pribl. 360*     

* Orientacijske vrednosti brez vremensko pogojenih vplivov

NASVETI IN TRIKI:

Nizkotemperaturno kuhanje (80–130 stopinj):

Žar nastavite na temperaturo 80 stopinj, ustvarite popolne predpogoje za nizkotemperaturno kuhanje mesa ali ribe pri 80 stopinjah ali za ohranjanje 
toplote hrane (običajni položaj lijaka).

V temperaturnem območju od 110–130 stopinj se lahko odlično pripravijo klasične jedi za žar, kot so goveja zarebrnica, natrgana svinjina ali trebušni 
del reber (običajni položaj lijaka).

Peka na žaru, kuhanje, peka (130–220 stopinj):

V temperaturnem območju med 130 in 220 stopinj lahko meso, ribe in drugo spečete na žaru popolnoma enakomerno (običajni položaj lijaka). 
Posebej primerno za velike kose mesa. To temperaturno območje je idealno tudi za kuhanje ali peko.

Visokotemperaturno kuhanje (220–360 stopinj):

Z najvišjo temperaturo do 360 stopinj uspejo zrezki s popolnim žar vzorcem, močno zapečeni. Najvišja temperatura je kot nalašč tudi za pripravo 
hrustljave pice ali tarte flambée (hrustljave alzaške plamenjače) (običajni položaj lijaka).

EDINSTVENI SISTEM LIJAKA
Ne glede na to, ali pečete na žaru, kuhate ali pečete, edinstven sistem lijaka OUTDOORCHEF poskrbi v običajnem položaju za enakomerno 
porazdelitev toplote znotraj okroglega kotla in preprečuje škodljivo prižgano maščobo, ker so gorilniki popolnoma zaščiteni.

Maščoba, ki kaplja, se ne vname, teče po porcelanskem emajliranem lijaku v skodelico za zbiranje maščobe pod okroglim kotlom. Kot gostitelj 
se lahko sproščeno posvetite svojim gostom, medtem ko se specialitete z žara na žaru odlično pripravijo, saj obračanje ni potrebno.

Meso, ribe, zelenjava in drugo ostanejo še posebej sočni, nežni in hrustljavi. Ker del maščob in mesnega soka, ki padejo v lijak, izpari, pridobijo 
meso, ribe in zelenjava neponovljivo aromo žara.

Pri temperaturi do 360 stopinj so pica, tarte flambée ali kruh okusni kot pri peki v kamniti peči. Pri uporabi majhnega gorilnika se hrana za 
žar na nizki temperaturi približno 80 stopinj še posebej nežno peče - idealni pogoji za masleno nežne kose mesa velikosti XL, kot so pečena 
govedina, tomahawk zrezek ali rebrast zrezek.

Z obračanjem lijaka v vulkanski položaj lahko delate z zelo visoko, koncentrirano toploto od spodaj (do 500 stopinj), kot nalašč za dodatno 
opremo OUTDOORCHEF, kot so vok za žar, ponev za aromo ali plošča iz litega železa. 

Ker notranjost okroglega plinskega žara ostane čista zaradi lijaka, je tudi čiščenje enostavno.

NASVET: za čiščenje lijaka priporočamo, da žar 10 minut segrevate na najvišji stopnji (običajni položaj). Nato lahko lijak preprosto skrtačite 
z medeninasto krtačo. V ta namen priporočamo krtačo za lijak OUTDOORCHEF.

Več informacij o naši dodatni opremi: WWW.OUTDOORCHEF.COM

OBIČAJNI POLOŽAJ

Običajni položaj je za večino primerov uporabe žara optimalen položaj lijaka in zagotavlja edinstveno 
kroženje toplote v okroglem kotlu. Jedi se enakomerno spečejo na žaru, ne da bi jih bilo treba 
obrniti. Meso, ribe, zelenjava in drugo ostanejo pri tem še posebej sočni, nežni in hrustljavi.

Običajni položaj je zato popoln za vse vrste mesa, nežno pečene ribe na žaru, gratinirane jedi, 
hrustljavo zelenjavo in za   pic, tarte flambéeja ali kruha.

VULKANSKI POLOŽAJ

Z obračanjem lijaka v vulkanski položaj lahko delate z zelo visoko, koncentrirano toploto od spodaj, 
kot nalašč za dodatno opremo OUTDOORCHEF, kot so vok za žar, ponev za aromo ali plošča 
iz litega železa.

Zaradi tega je vulkanski položaj popoln za hitro pečeno hrano, kot so zrezki tune, jakobove 
pokrovače ali zelenjava iz voka.
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NAVODILA ZA UPORABO OKROGLEGA PLINSKEGA ŽARA
1. Lijak namestite v želeni položaj (običajni položaj ali vulkanski položaj). 

POZOR: med peko na žaru spreminjajte položaj lijaka samo z rokavicami, odpornimi na vročino. 
NAPOTEK: pri peki na žaru in kuhanju v vulkanskem položaju na stopnji  pustite pokrov odprt. Le na stopnji –  se lahko pri 
peki na žaru v vulkanskem položaju dela z zaprtim pokrovom.

2. Po potrebi izberite ustrezno dodatno opremo.
3. Žar segrevajte pri zaprtem pokrovu pribl. 10–15 minut na stopnji .
4. Hrano za žar položite na rešetko žara in nastavite temperaturo brezstopenjsko po vaših željah med – .
5. Po peki 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.
6.  POZOR: Vroča maščoba, prestrežena v posodici za zbiranje maščobe, lahko povzroči opekline. Pred odstranjevanjem posodice za zbiranje 

maščobe pustite, da se maščoba popolnoma ohladi.
7. Pred premikanjem ali čiščenjem žara po peki na žaru pustite, da se žar popolnoma ohladi.

NAVODILO ZA UPORABO STRANSKE KUHALNE PLOŠČE  
(VELJA LE ZA MODELE S STRANSKO KUHALNO PLOŠČO)
1. Pred začetkom uporabe stranske kuhalne plošče namestite priložen nastavek za kuhanje/ponev.
2. Izberite ustrezno dodatno opremo ali ponev in jih položite na nastavek za kuhanje/ponev. Za uporabo žar voka OUTDOORCHEF BBQ WOK 

(na voljo ločeno kot dodatna oprema) uporabite priloženo držalo za vok.

3. Temperaturo brezstopenjsko uravnavajte po svojih željah med – .
4. Po kratkem segrevanju dodatne opreme ali ponve dodajte hrano in jo pripravite.
5. Po kuhanju vedno postavite gumb za regulacijo plina v položaj . Nato zaprite ventil na plinski jeklenki. Tudi pri prazni jeklenki mora biti 

pipa jeklenke zaprta.
6. Pred premikanjem ali čiščenjem žara po peki na žaru pustite, da se žar popolnoma ohladi.
7. Na stranskih površinah za kuhanje ne uporabljajte posod za kuhanje <160 mm in >270 mm.

NASTAVEK ZA KUHANJE/PONEV
UPORABA

Med uporabo na žaru se nastavka za kuhanje/ponev dotikajte le z rokavicami za žar. Ko je vroč, nastavka za kuhanje/ponev ne postavljajte 
na vnetljive ali toplotno občutljive površine.

ČIŠČENJE

Nastavek za kuhanje/ponev lahko enostavno očistite v pomivalnem stroju.

PROSTOR ZA SHRANJEVANJE VAŠEGA ŽARA AROSA 570 G

Vsi modeli AROSA 570 G imajo v notranjosti žara držalo za shranjevanje dodatne rešetke iz litega železa Diamond in kamna za pico  
(nista priložena v obsegu dobave).

INFORMACIJE: Drugo dodatno opremo, kot so rešetka iz litega železa Diamond in kamen za pico, najdete na spletnem mestu  
WWW.OUTDOORCHEF.COM ali pri svojem prodajalcu.

PROSTOR ZA SHRANJEVANJE PRI MODELIH S TEKSTILNO OBLOGO (VELJA SAMO ZA MODELE S TEKSTILNO OBLOGO)

Zgoraj omenjena dodatna oprema je nameščena na odprti hrbtni strani žara.
Da boste zlahka prišli do plinske jeklenke in skodelice za zbiranje maščobe, je na levi strani na tekstilni oblogi vašega žara Arosa 570 G odprtina 
z zadrgo. 
Ta odprtina vam omogoča, da na preprost način odprete in zaprete dovod plina. Nadalje lahko skodelico za zbiranje maščobe za namen čiščenja 
enostavno odstranite s strani.

PREMIKANJE IN MANEVRIRANJE ŽARA AROSA 570 G

1

2

2

Stabilna stranska polica vašega žara Arosa 570 G se uporablja tudi za premikanje in manevriranje žara.

Stranska miza na desni ima funkcijo zaklepanja (glejte zgornjo ilustracijo) - za manevriranje z žarom morate zgolj dvigniti stransko mizo, 
da žar namestite v želeni položaj.



OUTDOORCHEF.COM OUTDOORCHEF.COM

126 127

NASVETI IN TRIKI
PEKA NA ŽARU Z OKROGLIM PLINSKIM KOTLOM

Običajni položaj

Večji kosi mesa (npr. file, zrezek iz govejih reber, kotleti v enem kosu ali cel piščanec): Zahvaljujoč edinstvenemu sistemu lijaka večjih kosov mesa 
med peko na žaru ni treba več obračati. 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, meso pa ostane sočno.

Da pri večjih kosih ne bi ničesar prepuščali naključju, priporočamo uporabo naših naprav za merjenje temperature, npr. OUTDOORCHEF GOURMET 
CHECK PRO – napravo za merjenje temperature jedra za popolne rezultate, ki jo enostavno upravljate prek uradne aplikacije OUTDOORCHEF. 

V običajnem položaju lahko tudi čudovito pečete in navdušite družino in prijatelje npr. z domačo pico z našega kamna za pico OUTDOORCHEF, 
ki se popolnoma prilega okroglemu kotlu. Kamen za pico pustite, da se najprej 20 minut segreva do najvišje stopnje, preden pečete pico – nagrajeni 
boste s hrustljavo pečenim dnom pice, tako kot v Italiji.

S pravo dodatno opremo je vaš žar OUTDOORCHEF še bolj zabaven. Za peko na žaru, kuhanje ali peko: Kreativnosti in veselju pri 
eksperimentiranju dajte proste roke.

Več informacij o naši široki paleti dodatne opreme in aplikaciji najdete na: WWW.OUTDOORCHEF.COM

Vulkanski položaj

Odlično primeren za uporabo dodatne opreme OUTDOORCHEF, kjer je potrebna močna toplota od spodaj, ki se koncentrirano prenaša 
na dodatno opremo, kot sta plošča iz litega železa OUTDOORCHEF ali vok za žar OUTDOORCHEF.

KUHANJE NA STRANSKI KUHALNI PLOŠČI (VELJA LE ZA MODELE S STRANSKO KUHALNO PLOŠČO)

Stranska kuhalna plošča je kot nalašč za pripravo različnih predjedi, kot so npr. rakci s česnom v olivnem olju, za pripravo prilog, kot so zelenjavne 
ponve, ali za pripravo omak med peko na žaru. V ta namen priporočamo kot dodatno opremo ponev za aromo OUTDOORCHEF, s katero vsaka 
jed uspe.

Več informacij o naši široki paleti dodatne opreme najdete na: WWW.OUTDOORCHEF.COM

PO PEKI
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 peko na žaru je potrebno zgolj malo čiščenja, ker večina masti izpari ali se odvede v skodelico za zbiranje maščobe. 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 jeklenimi ščetinami).

POZOR: pri čiščenju notranjosti žara okoli sistema gorilnikov morate paziti, da ne poškodujte delov gorilnika.

POZOR: zunanjost žara in odlagalne površine očistite samo z običajnimi neagresivnimi čistilnimi sredstvi (npr. običajno dostopnim sredstvom 
za pomivanje posode). Pri uporabi posebnih čistil za žar (ni priporočljivo), priporočamo, da jih najprej preizkusite na nevidnem mestu.

REŠETKE ŽARA IZ LITEGA ŽELEZA (NISO VSEBOVANE V OBSEGU DOBAVE, NA VOLJO LOČENO)
UPORABA
Pred prvo uporabo očistite rešetke žara iz litega železa z vodo. Med uporabo na žaru se rešetk dotikajte le z rokavicami za žar. Ko so vroče, rešetk 
žara ne postavljajte na vnetljive ali toplotno občutljive površine.

Za lažje odstranjevanje rešetk žara iz litega železa lahko uporabite dvigalno pripravo za rešetke.

ČIŠČENJE
• Rešetke žara iz litega železa pustite, da se na žaru pri polni moči izžigajo približno 10 minut.
• Uporabite krtačo z medeninastimi ščetinami (ne jeklenimi ščetinami)
• Nato pustite, da se rešetka in krtača popolnoma ohladita.
• Po čiščenju rešetko rahlo namastite z jedilnim oljem.

NAVODILA ZA NEGO TEKSTILNE OBLOGE (VELJA SAMO ZA MODELE S TEKSTILNO OBLOGO)

ODPORNOST NA VREMENSKE VPLIVE

Tekstilna obloga vašega žara Arosa 570 G je sestavljena iz tkanine Outdoor, ki je bila posebej razvita za zunanjo uporabo. Ta tkanina je odporna 
na UV-žarke in vremenske vplive. 

Za čim daljšo življenjsko dobo tekstilne obloge priporočamo, da po vsaki uporabi svoj žar Arosa 570 G z ustreznim pokrovom OUTDOORCHEF 
zaščitite pred vremenskimi vplivi, umazanijo in cvetnim prahom.

VLAGA
Če se tekstilna obloga zmoči, priporočamo, da jo vedno pustite, da se popolnoma posuši, preden žar pokrijete s pokrovom. Kljub odpornosti 
na vremenske vplive lahko ob ujeti vlagi pride do zastajanja vlage in nastanka plesni.

DOLGOTRAJNA NEUPORABA
Če žara dalj časa (> 2 meseca) ne uporabljate, priporočamo, da tekstilno oblogo odstranite in shranite ločeno na suhem, temnem prostoru.

NEGA IN ČIŠČENJE
V primeru umazanije lahko tekstilno oblogo vašega žara AROSA 570 G preprosto očistite z mlačno vodo in nežnim čistilnim sredstvom, 
ki odstranjuje umazanijo in topi maščobe (npr. običajno neagresivno sredstvo za pomivanje posode).
Kot pripomoček uporabite gobo (mehka stran) ali mehko krtačo (brez kovinskih ščetk, brez trdih plastičnih ščetk). Za preprečevanje obarvanja 
priporočamo, da pred čiščenjem s čistilnim sredstvom le-tega preizkusite na mestu, ki ni vidno.

POZOR: ker gre za posebno tkanino, čiščenje v pralnem stroju ni mogoče. To bi poškodovalo UV-zaščito.

BI RADI SVOJEMU ŽARU AROSA 570 G DALI POVSEM NOV VIDEZ?
Ni problema - druge tekstilne obloge so na voljo kot dodatna oprema v različnih vznemirljivih barvah in izvedbah. Več informacij najdete na spletni 
strani WWW.OUTDOORCHEF.COM ali pri svojem prodajalcu.
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NAVODILA ZA NEGO ZA BAMBUSOVE APLIKACIJE  
(VELJA LE ZA MODELE Z BAMBUSOVIMI APLIKACIJAMI) 
NARAVNI IZDELEK BAMBUS
Bambus je naraven izdelek, zato lahko pride do naravnih strukturnih in barvnih odstopanj.

Bambusove aplikacije vašega žara Arosa 570 G bodo izpostavljene vremenskim vplivom, kot so sončna svetloba, toplota in vlaga, ki imajo za 
posledico naravni proces staranja in ustrezne barvne spremembe (sčasoma povečano sivo obarvanje), ki dajo vsakemu žaru svoj lastni značaj.

Ta naravni postopek staranja je mogoče upočasniti z redno nego (glejte navodila za čiščenje in nego) in dosledno prekrivanje žara, ko ga ne 
uporabljate.

ODPORNOST NA VREMENSKE VPLIVE
Tako kot druge izdelke iz bambusa za uporabo na prostem (npr. pohištvo iz bambusa) je treba tudi bambusove aplikacije žara Arosa 570 G 
zaščititi pred UV-žarki, dežjem in vlago.

V primeru vlage, npr. po močnih nalivih dežja, je treba bambusove aplikacije žara Arosa 570 G do suhega obrisati, preden se žar pokrije s pokrovom.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN NEGO
Bambusove aplikacije očistite z vlažno krpo in pazite, da uporabljate le blago čistilno sredstvo (npr. običajno sredstvo za pomivanje posode), 
nato površino obrišite s suho krpo.

Priporočamo, da bambusove aplikacije vsake 1-2 leti obdelate z običajnim losjonom ali oljem za nego bambusa.

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. 

Poškodovano cev za plin morate nemudoma zamenjati, kot je opisano v poglavju VARNOSTNI NAPOTKI.
• 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.
• POZOR: vročih predmetov, kot so rešetke žara, ponve za žar in litoželezne ponve, nikoli ne postavljajte na odlagalne površine svojega žara. 

Lak na žaru bi se lahko poškodoval.

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. 

POZOR: to preverjanje je dovoljeno le pri zaprtem dovodu plina!

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 kabel in elektroda priključena in dobro povezana.
• Vstavite dve novi bateriji (tip AAA, LR03, 1,5 V) v električni vžig.

SAFETY LIGHT ne deluje:
• Preverite, ali je dovod plina na gumbih za regulacijo plina odprt. (Pri zaprtem ventilu plinske jeklenke).
• Zagotovite, da sta bateriji za Safety Light pravilno vstavljeni.

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

GARANCIJA ZA UPORABNIKA
1. Garancija in razmerje do drugih pravic kupca

Z nakupom tega izdelka znamke OUTDOORCHEF pri pooblaščenem prodajalcu prejmete kot zasebna končna stranka (uporabnik) garancijo 
proizvajalca Outdoorchef AG (v nadaljevanju »OC«). 

Garancija proizvajalca vam zagotavlja pravice do uveljavljanja garancijskih zahtevkov do izdajatelja garancije v skladu s tem dogovorom. 
Poleg pravic 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 
namene. 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 okrogli kotel (spodnji del in pokrov) pred rjavenjem;
• 3 leta na emajlirano rešetko žara pred rjavenjem in pregorevanjem;
• 3 leta na vse dele iz nerjavnega jekla pred rjavenjem in pregorevanjem; 
• napake 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 obešanje, 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 odškodnino. 
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). 
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4. Izključitev

Garancija je izključena v naslednjih primerih:

• običajna obraba pri ustrezni uporabi, zlasti na splošno hitro obrabljivih delih, kot so lijak, nadstreški proti plamenom, gorilnik, termometer, 
element za vžig in baterija, elektroda, vžigalni kabel, plinska cev, regulator plinskega tlaka, grelni element, reflektor, aluminijasta zaščitna folija, 
rešetka za žar ali oglje, rešetka za vžig in posodica za oglje/zbiranje maščobe;

• poškodbe na emajlu uporabljenih naprav, če ni mogoče dokazati, da je bila napaka prisotna že pred prvo uporabo;
• napake in/ali poškodbe zaradi nepravilne ali neustrezne uporabe, zlasti zaradi 
• neupoštevanja navodil za uporabo, varnostnih navodil ali navodil za delovanje/vzdrževanje (npr. uporaba zunanjih naprav v notranjih prostorih, 

poškodbe zaradi nepravilne montaže, neustreznega čiščenja emajlirane površine lijaka ali rešetke za žar, neizvedbe preizkusa 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. malomarne poškodbe, 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 
nadomestimo potrebne prevozne in poštne stroške, sicer pa vam izdelek pošljemo nazaj na vaše stroške.

Registrirano znamko OUTDOORCHEF zastopa naslednje podjetje: 
Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | poštni predal | 8050 Zürich - Švica | 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).

TEHNIČNE INFORMACIJE
AROSA 570 G

CE 0063 BP 3505
Plin butan G30/propan G31
I3+ (28/30/37 mbar) butan 30 mbar/propan 37 mbar
I3B/P (30 mbar) butan/propan 30 mbar
I3B/P (50 mbar) butan/propan 50 mbar
Skupna poraba plina 686 g/h

OKROGEL KOTEL
Moč
- manjši gorilnik 2,90 kW

Poraba plina 210 g/h

- veliki gorilnik 6,60 kW
Poraba plina 476 g/h

Šobe (28–30/37 mbar)
– šobe manjšega gorilnika 0,78 mm/oznaka: BD
– šobe velikega gorilnika 1,22 mm/oznaka: BG

Šobe (50 mbar)
– šobe manjšega gorilnika 0,68 mm/oznaka: AU
– šobe velikega gorilnika 1,06 mm/oznaka: AI

AROSA 570 G SB

CE 0063 BP 3505
Plin butan G30/propan G31
I3+ (28/30/37 mbar) butan 30 mbar/propan 37 mbar
I3B/P (30 mbar) butan/propan 30 mbar
I3B/P (50 mbar) butan/propan 50 mbar
Skupna poraba plina 914 g/h

OKROGEL KOTEL
Moč
- manjši gorilnik 2,90 kW

Poraba plina 210 g/h

- veliki gorilnik 6,60 kW
Poraba plina 476 g/h

Šobe (28–30/37 mbar)
– šobe manjšega gorilnika 0,78 mm/oznaka: BD
– šobe velikega gorilnika 1,22 mm/oznaka: BG

Šobe (50 mbar)
– šobe manjšega gorilnika 0,68 mm/oznaka: AU
– šobe velikega gorilnika 1,06 mm/oznaka: AI

GORILNIK STRANSKE KUHALNE PLOŠČE
Moč 3,20 kW
Poraba plina 228 g/h

Šobe (28–30/37 mbar)  0,88 mm/oznaka: AH
Šobe (50 mbar)  0,76 mm/oznaka: AK

Električni vžig
Za delovanje električnega vžiga potrebujete dve bateriji  
(tip AAA, LR03, 1,5 V).

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

Spletna stran
Več informacij, nasvetov, trikov, receptov in vse, kar je vredno vedeti o izdel-
kih OUTDOORCHEF, najdete na spletni strani OUTDOORCHEF.COM
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