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NAVODILA ZA UPORABO
Preden začnete uporabljati električni okrogli žar OUTDOORCHEF, pozorno preberite ta navodila.

ELEKTRIČNI OKROGLI ŽAR
Preden začnete uporabljati električni žar OUTDOORCHEF, pozorno preberite ta navodila.
Zaradi neupoštevanja navedenih opozoril o nevarnostih, opozoril in varnostnih ukrepov, navedenih v teh navodilih za uporabo, lahko pride do 
hudih ali celo smrtno nevarnih telesnih poškodb oz. materialne škode zaradi požara ali eksplozije.

1. grelni element
2. zamenljiva zaščitna aluminijska folija
3. grelni reflektor
4. posoda za prestrezanje maščobe
5. regulator temperature
6. glavno stikalo

POZOR: Električni udar
Za to napravo veljajo naslednje nazivne vrednosti: 220–240 V 50/60 Hz 
Nazivna moč: 1800–2200 W 
IPX4

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.

POMEMBNO:
Najprej si zabeležite serijsko številko svojega električnega okroglega žara, ki je na hrbtni strani teh navodil za uporabo. Številka je pod 
regulatorjem temperature in na embalaži.
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sl VARNOSTNI NAPOTKI
OPOZORILO:
• Samo za domačo uporabo.
• Naprave lahko uporabljajo otroci, starejši od osmih let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe 

brez izkušenj in/ali znanja pod nadzorom odrasle osebe ali če so bile poučene glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti, do kate-
rih lahko pride zaradi neustrezne uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo izvajati čiščenja ali vzdrževanja, razen če niso 
pod nadzorom.

• Otroci morajo biti pod nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
• Pri uporabi žara ne uporabljajte oglja ali drugih vnetljivih goriv. V nasprotnem primeru lahko pride do požara. Ogenj lahko povzroči nevarno 

stanje žara in ga poškoduje.
• Žar je izključno namenjen za uporabo na prostem.
• Preprečite stik žara z vnetljivimi materiali, npr. s papirjem, krpami, kemikalijami itn. in ga ne postavljajte v bližino lahko vnetljivih predmetov, 

npr. zaves, pregradnih sten, lesa, sena, suhega grmičevja itn.
• Napravo priključujte in uporabljajte samo v skladu s podatki na tipski ploščici.
• Napravo uporabljajte samo, če so električni kabel, vtičnica in naprava brezhibni. Preverite pred vsako uporabo. Preden priključite električni 

kabel v vtičnico, grelni element vedno priključite na regulator temperature. Oznaka »UP« na grelnem elementu mora biti vedno berljiva.
• POZOR: Zagotovite, da električni kabel ne bo ukleščen in se ne bo drgnil ob ostre robove ter ga občasno preverite.
• Električnega kabla te naprave ni mogoče zamenjati. V primeru poškodb električnega kabla je treba napravo odstraniti med odpadke.
• Vedno se prepričajte, ali ima uporabljena vtičnica pravilno napetost (220–240 V). Poleg tega mora biti vtičnica primerna za napravo s porabo 

električne energije od 1800 do 2200 W.
• Žara ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič regulatorja temperature poškodovana. 
• Napravo priključujte samo v ozemljeno vtičnico.
• Naprave ne uporabljajte, če je vtičnica poškodovana.
• Kadar je žar v uporabi, se prepričajte, ali v isti električni tokokrog niso priključene druge naprave z visoko porabo električne energije.
• Po vsaki uporabi ali v primeru napake izvlecite vtič. POZOR: Vlecite za vtič in ne za električni kabel.
• Električni kabel ne sme biti v bližini vročih delov.
• Električnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Žar uporabljajte izključno na vodoravni in stabilni površini.
• Žara ne premikajte, medtem ko deluje.
• Žara med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
• POZOR: Deli žara se lahko zelo segrejejo. Žar zato hranite zunaj dosega majhnih otrok in domačih živali.
• Vročih delov se dotikajte samo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprava je po izklopu še dolgo vroča. Pazite, da se ne opečete in na žar ne odlagajte predmetov, ker lahko pride do požara.
• Žar od vodnih zbiralnikov, npr. bazenov ali ribnikov, ne sme biti oddaljen manj kot 3 m, tako da se ne more zmočiti ali pasti v vodo.
• Žara ne uporabljajte na dežju, ker je žar električna naprava.
• Da se preprečijo nevarnosti, sme popravila naprave izvajati samo servisna služba uradnih trgovskih ali servisnih partnerjev.
• Originalnih delov, ki jih je dobavil proizvajalec, ne smete spreminjati.
• Če je treba, uporabljajte samo ozemljeni podaljševalni kabel za jakost toka najmanj 10 A (230 V) (prečni prerez kabla najmanj 1,5 mm) in pa-

zite, da se obenj ne bo mogoče spotakniti ali naprave prevrniti.
• Uporabljajte čim krajši podaljševalni kabel.
• Nikoli ne priključujte dveh ali več podaljševalnih kablov.
• Električnega kabla ne polagajte čez poti.
• Pri čiščenju žara, grelnih elementov in električnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali tekočino. Obstaja nevarnost telesnih poškodb, požara 

ali električnega udara.
• Če se naprava navlaži ali zmoči, takoj izvlecite električni vtič. Ne segajte v vodo.
• Preden iz žara demontirate grelni element, najprej izvlecite električni vtič.
• Regulator temperature in glavno stikalo preklopite v položaj , »O« tudi, če naprave ne uporabljate samo za kratek čas.
• Med peko na žaru mora biti posoda za prestrezanje maščobe vstavljena v žar.
• Posodo za prestrezanje maščobe redno čistite.
• Žara ne hranite na prostem.
• Pred čiščenjem ali shranjevanjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
• Električnega žara ne uporabljajte kot grelne naprave ali za sušenje mokrih oblačil.
• Žara ne uporabljajte v hiši ali za običajno kuhanje.
• Če pride do sikajočega plamena, ognja ne gasite z vodo. Izklopite žar. Izvlecite električni kabel in počakajte, da se žar ohladi. 
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• Žar uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih. Vsakršna drugačna uporaba, ki ni opisana v teh navodilih, lahko povzroči požar, 
električni udar ali druge telesne poškodbe in okvare.

• Ta naprava ustreza tehničnim standardom in varnostnim predpisom za električne naprave.
• Za zamenjavo regulatorja temperature se obrnite na svojega trgovca. Regulator temperature je posebej zasnovan za ta žar.

PREDNOSTI ELEKTRIČNEGA OKROGLEGA ŽARA OUTDORCHEF
• Vaš okrogli žar OUTDOORCHEF predstavlja inovacijo na področju električnih žarov. Folija EASY REFLECT skrbi za enakomerno porazdelitev 

toplote in če je treba, omogoča pečenje pri visokih temperaturah do 300 °C.

• Kapljajoča maščoba in marinade izparevajo na zaščitni aluminijski foliji in hrani dajejo tipičen okus peke na žaru.
• Zamenljiva aluminijska zaščitna folija varuje element EASY REFLECT pred kapljajočo tekočino peke na žaru.
• Kapljajoča tekočina s hrane se zbira v posodi za prestrezanje maščobe.
• Toplotna regulacija omogoča tudi kuhanje hrane pri nižjih temperaturah (rostbif, pečenka itn.).

DELOVANJE
• Kadar električni žar OUTDOORCHEF uporabljate, ga nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
• Originalnih delov, ki jih je dobavil proizvajalec, ne smete spreminjati.
• Zaradi kakršnega koli spreminjanja žara lahko pride do nevarnosti.
• Pred uporabo opravite vizualni pregled, da preverite, ali kabel, vtič in regulator grelnega elementa niso poškodovani in obrabljeni.
• Uporabe podaljševalnega kabla ne priporočamo. Če je uporaba podaljševalnega kabla neizogibna, uporabite čim krajši podaljševalni kabel. 

Priključki ne smejo biti na tleh in morajo biti suhi. Kabel ne sme viseti čez robove mize, tako da se nihče ne more spotakniti obenj ali za kabel 
ne povlečejo otroci. Uporabljajte izključno podaljševalne kable, ki so predvideni za uporabo na prostem.

• Pri prvi uporabi žara lahko pride do blagega vonja po zažganem. Pri tem zgorevajo ostanki maziva v grelnem elementu. To ne vpliva na 
varnost žara.

• Da preprečite požar ali električni udar, instalacijo novih električnih tokokrogov ali vtičnic vedno prepustite pooblaščenim električarjem.
• Napačno ozemljene vtičnice lahko povzročijo električni udar.
• Rešetko in prostor za pečenje očistite po vsaki uporabi.
• Električni okrogli žar postavite na ravno, stabilno površino, tako da se ne bo mogel prevrniti. POMEMBNO: Naprave ne postavljajte na pred-

mete, občutljive na toploto, ali lahko vnetljive predmete oz. v njihovo bližino.
• Električni žar OUTDOORCHEF ni predviden za montažo v avtodomih, prikolicah in/ali čolnih!
• Pri uporabi se celoten prostor za pečenje močno segreje. Žara ne puščajte nenadzorovanega. V območju 60 cm odstranite vse vnetljive 

materiale.
• Pred vsako uporabo preverite, ali se v posodi za prestrezanje maščobe ni nabrala maščoba. Odstranite maščobo, da preprečite nastanek 

sikajočega plamena.
• Da preprečite električne udare, vtiča, kabla, grelnega elementa in regulator temperature NIKOLI ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
• Električni kabel ne sme biti v bližini katerih koli vročih površin.
• Površino za pečenje hranite proč od vnetljivih plinov in tekočin, npr. bencina, alkohola itn., ter drugih vnetljivih materialov.
• Med uporabo mora žar stati na ravni in stabilni podlagi, v njegovi bližini pa ne sme biti vnetljivih materialov.
• Pred uporabo električni kabel popolnoma izvlecite drug iz drugega. Preprečite stik kabla s prostorom za pečenje ali s pokrovom žara.
• Očistite vse dele, ki prihajajo v stik z živili.
• Ne premikajte električnega žara OUTDOORCHEF med peko ali če je žar vroč.

ZAČETEK OBRATOVANJA
• Preden napravo priključite v električno omrežje, preverite, ali se omrežna napetost ujema s podatki na tipski ploščici.
• Vtaknite električni vtič v ozemljeno električno vtičnico (220–240 V). POMEMBNO: Električnega kabla ne smete ukleščiti. Ne dovolite, 

da bi kabel visel in pazite, da se obenj ne bo mogoče spotakniti.
• Električni žar OUTDOORCHEF ni namenjen za komercialno uporabo.

PRED PEKO NA ŽARU
• Pred prvo uporabo očistite rešetko za pečenje.
• Pazite, da električni kabel ne bo priključen v električno omrežje.
• Pazite, da kabel ne pride v stik z vročim žarom oz. s pokrovom žara.
• Posodo za prestrezanje maščobe namestite v predvideni položaj v okroglem kotlu.
• Namestite aluminijsko zaščitno folijo na element EASY REFLECT in ga vstavite v žar.
• Zaščitno folijo na elementu EASY REFLECT zamenjajte, ko se na njej naberejo ostanki maščobe.
• Vstavite grelni element; oznaka »UP« (zgoraj), ki je na grelnem elementu, mora biti berljiva. Pazite, da bodo prečni nosilci grelnega elementa 

ležali v ustreznih odprtinah in bo grelni element popolnoma zaskočen.
• Vstavite rešetko za pečenje.
• Namestite pokrov.

REGULATOR TEMPERATURE

1 2 3 4 5 6 7

ON
OFF

0
I

 
0
I : Položaj glavnega stikala O / I = vklop in izklop žara

 
ON
OFF : Regulator temperature: položaj OFF/ON (vklop/izklop)

 : Gumb za izbiro funkcije
 : Gumb za izbiro funkcije
 Položaj 1: 70–90 °C
 Položaj 2: 150–170 °C
 Položaj 3: 170–190 °C
 Položaj 4: 230–250 °C
 Položaj 5: 250–280 °C
 Položaj 6: 280–310 °C
 Položaj 7: 310–350 °C

POZOR: Funkcijo »7« uporabljajte samo za močno pečenje in samo BREZ POKROVA. Pri zaprtem pokrovu lahko pride do pregretja.

 : Kontrolna lučka:
• a. Ko kontrolna lučka utripa, se žar segreva.
• b. Ko kontrolna lučka neprekinjeno sveti, je žar dosegel želeno temperaturo.
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UPORABA ŽARA
1. Prepričajte se, ali je grelni element pravilno vstavljen.
2. Električni vtič vtaknite v ozemljeno vtičnico.
3. POZOR: Naprava mora biti priključena prek zaščitnega stikala za okvarni tok (FI-stikala) za nazivni okvarni tok največ 30 mA.
4. Glavno stikalo nastavite na »I«.
5. Regulator temperature nastavite na »O«.
6. Kontrolna lučka na stopnji 1 začne utripati in tako označuje, da se grelni element segreva.
7. Temperature na regulatorju temperature izberite s puščičnima tipkama > ali <, glede na potrebe od 1 do 6, in s pokritim pokrovom pustite, da 

se žar segreje, dokler ne začne kontrolna lučka neprekinjeno svetiti, kar označuje, da je temperatura dosežena. Segrevanje traja pribl. od 10 
do 15 minut, odvisno od stopnje, vetra in vremena.

8. Na stopnji 7 žar greje neprekinjeno. POZOR: V tem položaju pecite SAMO Z ODPRTIM POKROVOM.
9. Zaradi vetra in vremenskih razmer bo za ohranjanje ustrezne temperature žara morda potrebno prilagajanje z regulatorjem temperature.

NASVETI IN TRIKI
• Z električnim okroglim žarom OUTDOORCHEF lahko pečete na žaru (s pokrovom ali brez njega) in kuhate (s pokrovom).
• NAPOTEK: Da preprečite pregrevanje, naprave ne smete prekrivati s trdimi ali fleksibilnimi materiali, npr. z aluminijskimi skledami, aluminij-

skimi folijami ali drugimi pred vročino obstojnimi materiali. Zaradi uporabe tovrstnih predmetov ali materialov na rešetki za pečenje bi se lahko 
zmanjšala varnost izdelka in bi prišlo do hudih poškodb izdelka.

• S pravo dodatno opremo je žar OUTDOORCHEF še bolj zabaven. Najsi pečete na žaru ali kuhate: kreativnosti in veselju pri eksperimentira-
nju dajte proste roke.

• Vso dodatno opremo za vaš žar najdete na strani OUTDOORCHEF.COM

PO PEČENJU
• Izklopite regulator temperature na »OFF«.
• Glavno stikalo nastavite na »O«.
• Kadar naprave ne uporabljate, vedno izvlecite električni vtič. Naprava je izklopljena iz elektrike samo, kadar je električni vtič izvlečen. Pri odkla-

pljanju vedno vlecite za vtič in ne za kabel.
• Rešetko za pečenje in posodo za prestrezanje maščobe očistite po vsaki uporabi. Pred čiščenjem počakajte, da se žar popolnoma ohladi.

ČIŠČENJE
• Preden začnete s čiščenjem, regulator temperature nastavite na »OFF«.
• Glavno stikalo nastavite na »O«.
• Izvlecite električni vtič iz vtičnice in pustite, da se žar popolnoma ohladi.
• POZOR: Žar in grelne elemente z električnim kablom nikoli ne potapljajte v vodo ali čistite pod tekočo vodo. Preprečite vsakršen stik električ-

nih komponent z vodo.
• Grelne elemente samo obrišite z rahlo navlaženo krpo in posušite z mehko, suho krpo.
• POMEMBNO: Za čiščenje električnega okroglega žara ne uporabljajte močnih ali grobih čistil in topil.
• Rjo očistite s krtačo za žar z medeninastimi ščetinami (ne uporabljajte tistih z jeklenimi ščetinami). Pri tem ne uporabljajte ostrih predmetov 

ali agresivnih čistil.
• Posodo za prestrezanje maščobe operite z milnico.
• Večina masti izpari ali kaplja na aluminijsko zaščitno folijo in se tako odvaja v posodo za prestrezanje maščobe. Zaščitno folijo na elementu 

EASY REFLECT zato redno menjajte, najpozneje takrat, ko je prekrita z ostanki maščobe.
• POMEMBNO: Čista aluminijska zaščitna folija bistveno podpira spodnje gretje in se tako dosegajo boljši rezultati pečenja!
• Za ostale dele in temeljitejše čiščenje uporabljajte najlonsko gobico in milnico, da odstranite vse razrahljane ostanke. Uporabite lahko tudi 

čistilo za pečice.
• POMEMBNO: Po vsakem temeljitem čiščenju pustite žar na stopnji 6, da se popolnoma posuši (izžge), ker ima večina čistil za pečice nekoli-

ko močnejši vonj.

VZDRŽEVANJE
• Električni kabel redno preverjajte, ali ni poškodovan. Naprave s poškodovanim kablom ne smete uporabljati.
• Redno menjajte aluminijsko zaščitno folijo na grelnem reflektorju, zato da zagotovite zadostno spodnje gretje in omogočite, da bo maščoba 

oz. ostanki bolje odtekali.
• Da bi se izognili korozijskim poškodbam, pred daljšim shranjevanjem naoljite vse kovinske dele.
• Za podaljšanje življenjske dobe žara priporočamo, da ga potem, ko se popolnoma ohladi, pred vremenskimi vplivi zaščitite s primerno prevleko 

OUTDOORCHEF. Da bi preprečili nabiranje kondenza, po deževju prevleko odstranite.
• Prevleke so na voljo pri lokalnih prodajalcih žarov.

SKLADIŠČENJE IN/ALI NEUPORABA
Če električnega okroglega žara OUTDOORCHEF ne uporabljate, nastavite glavno stikalo na »O«. Izvlecite električni kabel iz vtičnice in ga 
hranite v hiši.

ODLAGANJE MED ODPADKE
Za strokovno odlaganje med odpadke lahko odsluženo napravo brezplačno oddate na prodajnem mestu. Naprave z nevarno okvaro takoj 
odstranite in zagotovite, da je ne bo več mogoče uporabljati. Naprave ne odlagajte med nerazvrščene gospodinjske odpadke. Tovrstne 
odpadke zbirajte ločeno, ker je z njimi potrebno posebno ravnanje.

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 (»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; 
• napake emajla pred prvo uporabo; 
• 2 leti na vse ostale napake 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 odško-
dnino. Zaradi izvajanja garancijskih storitev se garancijsko obdobje ne podaljša, niti ne začne ponovno teči. Zamenjani deli preidejo v last OC. Ga-
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rancijsko 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 
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 | Postfach | 8050 Zürich-Schweiz | www.outdoorchef.com

* Seznam prodajalcev je na voljo na naši spletni strani OUTDOORCHEF.COM
** Serijsko številko in številko izdelka lahko najdete na nalepki s podatki, ki je nalepljena na žar. 
 (V zvezi s tem glejte prvi del teh NAVODIL ZA UPORABO).

GUÍA DEL USUARIO
Lea con atención estas instrucciones antes de encender su barbacoa redonda eléctrica OUTDOORCHEF.

LA BARBACOA REDONDA ELÉCTRICA
Le rogamos que lea con atención estas instrucciones antes de empezar a utilizar su barbacoa eléctrica OUTDOORCHEF.
Hacer caso omiso a los avisos de peligro, las advertencias y las medidas de precaución indicadas en la presente Guía del usuario puede dar 
lugar a lesiones graves o incluso mortales, así como daños materiales causados por incendio o explosión.

1. Resistencia calefactora
2. Lámina protectora intercambiable de aluminio
3. Reflector térmico
4. Recipiente recoge grasas
5. Regulador de temperatura
6. Interruptor principal

ATENCIÓN: Descarga eléctrica
Este aparato presenta los siguientes valores nominales: 220-240 voltios – 50/60 Hz 
Consumo de potencia: 1800-2200 W 
IPX4

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.

IMPORTANTE:
En primer lugar, anote el número de serie de su barbacoa redonda eléctrica en la contraportada de esta Guía del usuario. Encontrará 
este número debajo del regulador de temperatura y en el embalaje.
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