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NAVODILA ZA UPORABO
Preden začnete uporabljati vaš okrogli žar OUTDOORCHEF na oglje, si pozorno preberite ta navodila.

Navodila za uporabo hranite na varnem mestu. Vsebujejo pomembne informacije v zvezi z varnostjo, delovanjem in vzdrževanjem. POZOR: Okrogli 
žar OUTDOORCHEF na oglje ne smete uporabljati kot kurišče.

VARNOSTNI NAPOTKI
Neupoštevanje teh varnostnih napotkov in ukrepov lahko povzroči hude telesne poškodbe. Pred prvo uporabo žara si, prosimo, skrbno preberite 
vse napotke v teh navodilih.

• »Ne uporabljajte ga v zaprtih prostorih!«
• »POZOR! Za prižiganje ali ponovno prižiganje ne uporabljajte špirita ali bencina! Uporabljajte samo pripomočke za prižiganje 

v skladu z normo EN 1860-3!«
• »POZOR! Ne uporabljajte v bližini otrok in domačih živali!«
• »POZOR! Žar se zelo segreje, zato ga med delovanjem ne premikajte.«
• Med delovanjem žara ne smete pustiti nenadzorovanega.
• Pred začetkom delovanja postavite žar na mesto, ki je dobro zaščiteno pred vetrom.
• Uporabljajte izključno vžigalna sredstva za žar, ki so v prosti prodaji in pri tem upoštevajte napotke na embalaži.
• Nikoli ne dajte vžigalnih tekočin ali z njimi prepojenega oglja na vroče ali toplo oglje.
• Ostajajte na varni razdalji 1,5 m od gorljivih materialov.
• Aparatov, ki so opremljeni s koleščki, ne smete vleči po neravnih tleh ali tleh s prekinitvami.
• Pepel odstranite šele, ko je popolnoma hladen.
• Pri pečenju na žaru in nastavljanju prezračevalnih odprtin vedno uporabljajte rokavice za žar.
• Nosite primerna oblačila. Dolgi ohlapni rokavi se lahko hitro vnamejo.
• Podjetje OUTDOORCHEF priporoča, da žar pred prvo uporabo segrejete, pri čemer naj gorivo žari vsaj 30 minut. 
• Za odprto in zaprto žar in tudi za trajno nameščene žari: »Ne uporabljajte žara v zaprtih in / ali bivalnih prostorih, Zgradbe, šotori,  

počitniške prikolice, avtodomi, čolni. Obstaja nevarnost za življenje zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom»

UKREPI, KI JIH MORATE IZVESTI, PREDEN ZAKURITE
• Okrogli žar OUTDOORCHEF na oglje postavite na ravno in varno podlago.
• Pred vžigom oglja poskrbite, da je pladenj za pepel pravilno vložen in so vse prezračevalne 

reže odprte.  
Položaj spodnjih prezračevalnih odprtin je enostavno viden na prikazu pladnja za pepel.

• Stopnjo vročine lahko brez težav uravnavate z odpiranjem in zapiranjem prezračevalnih 
odprtin: temperaturo lahko povečate z odpiranjem in zmanjšate z zapiranjem.

• Podjetje OUTDOORCHEF priporoča: da zakurite žar, namesto vžigalne tekočine uporabite 
vžigalno kocko in papir.

• Da bi dosegli visoko in konstantno toploto, vam priporočamo uporabo visokokakovostnega 
lesnega oglja ali briket OUTDOORCHEF. Shranjujte jih v suhem prostoru.

• Za vaš okrogli žar OUTDOORCHEF na oglje uporabite naslednje začetne količine: 

 Ustrezno lesno oglje ali brikete lahko najdete pri vašem lokalnem prodajalcu žarov  
 OUTDOORCHEF.

KURJENJE ŽARA NA OGLJE Z NETILNO REŠETKO

1. Pred kurjenjem iz žara odstranite vse notranje dele (rešetko za žar, lijak, posodo za sok, 
posodo za oglje), da bo dovolj zraka za optimalno gorenje.

2. Vstavite majhno netilno rešetko, nanjo položite običajne vžigalne kocke, ki so na voljo 
v prodajalnah in jih zanetite. Vendar pri tem ne uporabljajte tekočin, kot so bencin, špirit ali 
drugih podobnih tekočih sredstev za zgorevanje. Nikoli ne dajte vžigalnih tekočin ali z njimi 
prepojenega oglja na vroče ali toplo oglje.

3. Sedaj vstavite še posodo za oglje in jo po možnosti prekrijte z briketi (v zvezi s tem si 
oglejte uporabljeno količino v poglavju UKREPI, KI JIH MORATE IZVESTI PREDEN 
ZAKURITE). Pazite, da se nobena briketa ne dotika okroglega kotla.

4. Pustite, da oglje gori približno 30 – 45 minut pri odprtem pokrovu, dokler ne zažari 
enakomerno in je obdano z belo plastjo pepela.  
Šele nato začnite s pečenjem na žaru.

5. »Žar naložite šele, ko je gorivo prekrito s plastjo pepela.«

Total rate Qn=Σ

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

POMEMBNO: 
Najprej si zabeležite serijsko številko vašega okroglega žara na lesno oglje, ki je na zadnji strani teh navodil za uporabo. Številko najdete 
na ogrodju vašega žara in na embalaži. Serijska številka je pomembna za neproblematično izvajanje poizvedb, naročanja rezervnih delov in 
v primeru raznih reklamacij.

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.

    480 1‘000 gram

    570 1‘500 gram

sl
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NASVETI IN TRIKI
S posredno vročino
• Večje kose pečenke ali cele piščance: Zahvaljujoč lijačnemu sistemu EASY SLIDE večjih kosov mesa ni več treba obračati med pečenjem na 

žaru. Vročina žarečega olja se dviga po notranji strani okroglega kotla žara in se enakomerno porazdeli po celotnem kotlu.
• Hrano za pečenje na žaru položite na segreto rešetko žara nad zaprti del lijaka EASY SLIDE in pokrijte s pokrovom. 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 segreto rešetko žara nad odprtim EASY SLIDE in jo pri odprtem 

pokrovu rahlo popecite. Zavrtite EASY SLIDE tako, da hrana ne leži več nad žarečim ogljem in jo ob zaprtem pokrovu popecite do konca.
• Da bi dosegli optimalne rezultate za hitro pečeno hrano, vam priporočamo DVODELNO LITOŽELEZNO PLOŠČO za aparat 

OUTDOORCHEF.
• Vročega pokrova za žar ne odlagajte na travo. Pri modelih brez tečaja oz. držala za pokrov uporabite kavlje, ki so na notranji strani pokrova, da 

ga lahko obesite na spodnji rob okroglega dela.
• Poskrbite, da bo v podstavku za prestrezanje maščobe zmeraj tekočina.
• NASVET: Da bi meso obvarovali pred izsušitvijo, lahko v posodo za sok dodate vodo, ki bo med pečenjem na žaru izhlapevala. Namesto vode 

lahko dodate tudi sadne sokove in aromatični les, kot npr. trtni les ali jablovina, ki bodo mesu dali slasten okus.
• Položaj spodnjih prezračevalnih odprtin je enostavno viden na prikazu pladnja za pepel. POZOR: Prezračevalne reže na pokrovu morate med 

pečenjem na žaru imeti stalno odprte (glejte tudi NAVODILA ZA UPORABO OKROGLEGA ŽARA NA OGLJE)
• Podjetje OUTDOORCHEF priporoča, da med pečenjem pokrov zapirate. S kroženjem zraka v notranjosti žara se skrajša čas pečenja na žaru 

za eno tretjino.
• Pri pečenju na žaru in nastavljanju prezračevalnih odprtin vedno uporabljajte rokavice za žar. Pri obračanju hrane namesto vilic uporabljajte 

dobre in dovolj dolge klešče za meso, da ne prebadate mesa, ki tako ostane sočno.
• S pravo dodatno opremo je z OUTDOORCHEF še bolj zabavno. Za žar, kuhanje ali pečenje: Kreativnosti in veselju pri eksperimentiranju dajte 

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

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
• Če želite po pečenju na žaru zadušiti oglje, položite pokrov in zaprite vse prezračevalne odprtine. Pri tem ne uporabljajte vode.
• Pred naslednjo uporabo žara vedno odstranite vse ostanke pepela.
• Očistite vse rešetke s krtačo za žar z medeninastimi ščetinami (ne uporabljajte tistih z jeklenimi ščetinami). Pri tem ne uporabljajte 

ostrih predmetov ali agresivnih čistil. Pladenj za odcejanje masti operite z milnico ali ga očistite s čistilnim sredstvom OUTDOORCHEF 
BARBECUE CLEANER.

• Da boste pri uporabi vašega žara karseda dolgo uživali, vam priporočamo, da naredite naslednje: 
Ko se popolnoma ohladi, žar zaščitite pred vplivi okolja z ustreznim pokrovom OUTDOORCHEF. 
Da bi preprečili nabiranje kondenza, po deževju odstranite pokrov. Pokrov lahko dobite pri lokalnih prodajalcih žarov.

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. 

DVA ŽARA V ENEM: ZAHVALJUJOČ EDINSTVENEMU LIJAČNEMU SISTEMU EASY SLIDE
Trik z ogljem: Polnite ga samo z ene strani. Tako je mogoče znotraj enega žara delati z različnimi temperaturami.
Zahvaljujoč lijačnemu sistemu EASY SLIDE lahko hrano za žar z enim samim gibom prestavite z neposredne na posredno vročino. 
Z uporabo odprtine ventila na pokrovu in na spodnji strani kotla lahko optimalno regulirate vročino.
Zložljiva rešetka za žar omogoča enostavno dodajanje oglja tudi med pečenjem na žaru.

NAVODILA ZA UPORABO OKROGLEGA ŽARA NA OGLJE
1. Sedaj oglje razporedite tako, da je prekrita samo polovica posode za oglje in da lahko na 

sredino vstavite posodo za sok. Druga polovica posode naj ostane prosta, da lahko med 
pečenjem:
a. optimalni dovod zraka in tako tudi maksimalno kapaciteto vročine ter
b. preprost in hiter prehod med neposredno in posredno vročino z obračanjem rešetke 

(v zvezi s tem si oglejte DVA ŽARA V ENEM: ZAHVALJUJOČ EDINSTVENEMU 
LIJAČNEMU SISTEMU EASY SLIDE)

2. Sedaj na sredino rešetke za oglje vstavite posodo za sok in jo napolnite z želeno 
tekočino.

3. Šele nato vstavite lijak in rešetko za žar. Pazite, da je zložljivi del rešetke postavljen nad 
odprtino lijaka, tako da lahko oba nastavka pod rešetko za žar enostavno vstavite v zanju 
namenjeni odprtini na lijaku.

4. Odprtino lijaka obrnite tako, da stoji nad gorečim ogljem. Na ta način dosežete optimalno 
kroženje zraka. Šele nato začnite s pečenjem na žaru.

5. Preden dodate več premoga, vedno opazujte stopnjevanje vročine v vašem žaru. 
Previdnost pri doziranju je nujna, saj lahko tako dvig temperature ohranite pod nadzorom. 
Za zaščito hrane in žara ne smete preseči temperature 300 °C (626 °F). Pri previsokih 
temperaturah lahko pride do deformacije delov žara.

6. Zložljiva rešetka za žar olajšuje dodajanje oglja med pečenjem na žaru. Rešetko za 
žar obrnite tako, da je dvignjeni pregibni del nad odprtino lijaka. Dodajte brikete in pri 
odprtem pokrovu počakajte približno 5 - 10 minut, da celotni briketi pričnejo žareti.

NEPOSREDNA VROČINA POSREDNA VROČINA

    

Pečenje na žaru in kuhanje nad neposredno vročino Pečenje na žaru, kuhanje in peka nad posredno vročino

Lijak EASY SLIDE postavite tako, 
da je odprtina nad ogljem.

Hrano za pečenje na žaru razporedite 
neposredno nad odprtino.

Odprtino lijaka EASY SLIDE obrnite stran  
od oglja in zaprite pokrov.  

Sedaj lahko celotno površino za pečenje na žaru 
uporabite za pečenje s posredno vročino.



OUTDOORCHEF.COM OUTDOORCHEF.COM

128 129

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 
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 npr. lahko 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 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 
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). 

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, 

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 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 

navodil 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. 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 | 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 si oglejte prvi del teh  NAVODIL ZA UPORABO).
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