
NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRIČNEGA ŽARA
Pred uporabo električnega žara preberite navodila za uporabo.

57608
SL - SLOVENIAN

07/31/13

OPOZORILO!  
MOŽNA NEVARNOST 
ELEKTRIČNEGA UDARA 

Ta naprava deluje pri električni napetosti 
220V-240V - 50/60Hz 
Nazivna moč: 2200 W 

m Pred uporabo preberite vsa navodila. 
m Napravo je potrebno priključiti na 

vtičnico z ozemljitvijo.
m Naprava mora biti priključena prek 

zaščitnega stikala na diferenčni tok 
(RCD) z naznačenim diferenčnim 
delovnim tokom, ki ne presega 30 mA. 

m Ne uporabljate enote, če je vtič 
poškodovan. 

m Napajalni kabel je potrebno redno 
pregledovati glede poškodb, naprave 
pa ne smete uporabljati, če je kabel 
poškodovan. 

m Ne uporabljajte žara z regulatorjem 
temperature, ki ima poškodovan kabel 
ali vtič. Pokličite podjetje Weber za 
nadomestni regulator temperature. 
Regulator temperature je narejen 
posebej za ta žar.

m Preden priključite napajalni kabel 
v vtičnico, vedno najprej priključite 
regulator temperature na žar. 

m Pri odstranjevanju regulatorja 
temperature z žara žar najprej 
izklopite.

m Med dolgotrajnimi obdobji neuporabe 
odstranite regulator temperature z 
žara. Regulator temperature vedno 
shranjujte v zaprtih prostorih, ko ga ne 
uporabljate.

m Pri čiščenju ne potopite regulatorja 
temperature v vodo skupaj z 
napajalnim kablom. 

m Pri čiščenju ne potopite žara v vodo.
m Za zaščito pred električnim udarom ne 

potopite vtiča, napajalnega kabla ali 
regulatorja grelnega elementa v vodo 
ali drugo tekočino.

m Med uporabo žara morata biti vtič in 
kabel suha.

m Žara ne uporabljajte, ko dežuje.
m Žar uporabljajte samo na ravni, stabilni 

površini.
m Za žar ne uporabljajte oglja ali drugih 

vnetljivih goriv. Žar ni zasnovan za 
uporabo oglja, zato lahko pride to 
požara. Požar lahko povzroči nevarne 
razmere in poškoduje žar. 

m To napravo lahko uporabljajo 
otroci, stari 8 let in več, ter ljudje z 
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi 
ali umskimi sposobnostmi ali s 
pomanjkljivimi izkušnjami, če so pod 
nadzorstvom ali če so prejeli navodila 
za uporabo naprave na varen način ter 
razumejo nevarnosti, ki so jim pri tem 
izpostavljeni. Otroci se ne smejo igrati 
z napravo. Otroci ne smejo opravljati 
postopkov čiščenja ali uporabniškega 
vzdrževanja naprave brez nadzorstva.

IP# IPX4
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OPOZORILA

m NEVARNOST
Če ne upoštevate oznak za 
NEVARNOST, OPOZORILO in POZOR v 
teh navodilih za uporabo, lahko pride 
do hudih telesnih poškodb ali smrti 
oz. do požara ali eksplozije, ki lahko 
povzroči materialno škodo.

OPOZORILA:
m Nikoli ne spreminjajte tega izdelka 

ali namena njegove uporabe.
m Žar uporabljate samo v skladu s 

temi navodili. Kakršna koli uporaba, 
ki ni priporočena v teh navodilih, 
lahko povzroči požar, električni 
udar ali telesne poškodbe ljudi.

m Žara ne uporabljajte kot grelnika. 
m Med uporabo žara ne puščajte brez 

nadzora.
m Med uporabo žara naj bodo majhni 

otroci, starejši ljudje in domače 
živali na varni oddaljenosti od žara.

m Ta naprava izpolnjuje tehnične 
standarde in varnostne zahteve za 
električne naprave. 

m Vedno preverite, ali ima električna 
vtičnica, ki jo uporabljate, ustrezno 
napetost v skladu z vhodno močjo 
naprave. Poleg tega mora biti 
vtičnica primerna za opremo s 
porabo 2200 vatov.

m Med uporabo žara zagotovite, da v 
isti tokokrog niso priključene druge 
naprave z visoko vatno močjo.

m Izklopite žar, ko ga ne uporabljate.
m Napajalni kabel ne sme biti 

napeljan na krajih, kjer ljudje 
običajno hodijo.

m Kabel se ne sme dotikati žara, ko je 
ta vroč.

m Če uporabljate podaljšek kabla, 
mora biti ta izdelan za uporabo 
na prostem in v skladu z vatno 
zmogljivostjo naprave.

m Uporabljajte čim krajši možni 
podaljšek kabla. Ne zvežite skupaj 
2 ali več podaljškov.

m Med krajšimi obdobji neuporabe ne 
puščajte regulatorja temperature na 
položaju VKLOP (vključenega).

m Če povlečete regulator za gumb, se 
lahko sname. Odstranite regulator 
temperature, tako da ga primete na 
strani.

m Žar je namenjen zgolj zunanji 
gospodinjski uporabi. Žara ne 
uporabljajte v notranjosti ali za 
komercialno kuhanje.

m Žara ne uporabljajte v bližini 
vnetljivih materialov, kot so les, 
suha trava, grmičevje itd.

m Ne dovolite, da pride žar v stik z 
vnetljivimi materiali, kot so papir, 
stene, zavese, brisače, kemikalije 
itd.

m Žara ne uporabljajte na področjih 
prehoda.

m Ne premikajte žara med 
uporabo. Pred premikanjem ali 
shranjevanjem naprave se mora le-
ta ohladiti.

m Da preprečite, da bi se žar zmočil 
ali padel v vodo, ne uporabljajte 
žara na razdalji manj kot 305 cm 
(10 čevljev) od vode, na primer 
bazena ali ribnika.

m Tega modela žara ne vgrajujte v 
steno ali izvlečne konstrukcije. 
Neupoštevanje tega opozorila lahko 
povzroči požar ali eksplozijo in ta 
materialno škodo ter hude telesne 
poškodbe ali smrt.

m Če pride do vžiga, ognja ne gasite 
z vodo. Žar IZKLOPITE (položaj 
OFF). Izklopite napajalni kabel in 
počakajte, da se žar ohladi.

m Redno čistite posodo za maščobo.
m Pladenj za odvečno maščobo mora 

biti med delovanjem žara vedno 
nameščen.
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GARANCIJA
GARANCIJSKE DOBE ZA IZDELEK

Kuhalno ohišje:  5 let, izvzeto rjavenje/pregorevanje  
(2 leti za barvo, izvzeta obledelost ali 
izginevanje barve)

Sestav pokrova:  5 let, izvzeto rjavenje/pregorevanje  
(2 leti za barvo, izvzeta obledelost ali 
izginevanje barve)

Cevi gorilnika iz nerjavečega jekla:  5 let, izvzeto rjavenje/
pregorevanje

Emajlirane litoželezne mreže za pečenje:  5 let, izvzeto 
rjavenje/
pregorevanje

Plastični sestavni deli:  5 let, izvzeta obledelost  
ali izginevanje barve

Vsi drugi sestavni deli:  2 leti

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

WEBER NE DAJE NOBENIH OBIČAJNIH GARANCIJ, 
VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV S KAKRŠNIMI KOLI 
OBIČAJNIMI GARANCIJAMI ZA TRŽNO KAKOVOST 
ALI ZA PRIMERNOST IZDELKA ZA DOLOČENI NAMEN, 
RAZEN JAMSTVA, KI JE IZRECNO NAVEDENO V TEJ 
OMEJENI GARANCIJI. PO POTEKU USTREZNIH ČASOV 
VELJAVNOSTI TE OMEJENE GARANCIJE NE VELJA NOBENA 
GARANCIJA. PODJETJA WEBER NE ZAVEZUJE NOBENA 
DRUGA GARANCIJA, DANA S STRANI KATERE KOLI 
OSEBE ALI SUBJEKTA, VKLJUČNO S PRODAJALCEM ALI 
TRGOVCEM, ZA KATERI KOLI IZDELEK (KOT NA PRIMER 
MOREBITNA “RAZŠIRJENA GARANCIJA”). IZKLJUČNO 
SREDSTVO TE OMEJENE GARANCIJE JE POPRAVILO 
ALI ZAMENJAVA NADOMESTNEGA DELA ALI IZDELKA. 
DOLOČBE TE OMEJENE GARANCIJE ZAGOTAVLJAJO EDINO 
ENO IN IZKLJUČNO SREDSTVO NA OSNOVI PRODAJE 
IZDELKOV, KI JIH TA GARANCIJA POKRIVA. WEBER NE 
SPREJEMA ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, 
NEPOSREDNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO 
ALI ŠKODO. NEKATERE ZAKONODAJE NE DOPUŠČAJO 
IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV NAKLJUČNIH ALI POSLEDIČNIH 
ŠKOD ALI OMEJITEV GLEDE TRAJANJA OBIČAJNE 
GARANCIJE, ZATO ZGORNJE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE 
ZA VAS MORDA NE VELJAJO. 

V NOBENEM PRIMERU POVRAČILO NE BO VEČJE OD 
ZNESKA NAKUPNE CENE PRODANEGA IZDELKA WEBER. 

ZA IZGUBO, ŠKODO ALI TELESNE POŠKODBE VAS IN/
ALI DRUGIH IN ZA MATERIALNO ŠKODO NA VAŠI IN/
ALI LASTNINI DRUGIH, KI SO POSLEDICA NEPRAVILNE 
UPORABE ALI ZLORABE IZDELKA ALI NEUPOŠTEVANJA 
NAPOTKOV PODJETJA WEBER V PRILOŽENIH NAVODILIH 
ZA UPORABO, PREVZEMATE RIZIKO IN ODGOVORNOST VI.

TA OMEJENA GARANCIJA VAM DAJE SPECIFIČNE 
ZAKONSKE PRAVICE, LAHKO PA IMATE TUDI DRUGE 
PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO PO POSAMEZNIH SODNIH 
PRISTOJNOSTIH. 

ZA NADOMESTNE DELE IN PRIBOR, KI SO ZAMENJANI V 
OKVIRU TE OMEJENE GARANCIJE, VELJA GARANCIJA SAMO 
V SKLADU Z NJIHOVIMI ORIGINALNIMI GARANCIJSKIMI 
DOBAMI.

TA OMEJENA GARANCIJA VELJA SAMO ZA UPORABO 
V ZASEBNEM DRUŽINSKEM DOMU ALI STANOVANJU 
IN NE VELJA ZA ŽARE WEBER, KI SE UPORABLJAJO 
V KOMERCIALNE ALI SKUPINSKE NAMENE ALI ZA 
POSTAVITVE Z VEČ ENOTAMI, KOT NA PRIMER V 
RESTAVRACIJAH, HOTELIH, LETOVIŠČIH ALI NAJEMNIH 
OBJEKTIH.

WEBER LAHKO OD ČASA DO ČASA SPREMENI DIZAJN 
SVOJIH IZDELKOV. NIČESAR OD VSEBINE TE OMEJENE 
GARANCIJE NI DOVOLJENO RAZUMETI KOT OBVEZNOST 
ZA WEBER, DA VKLJUČI TAKE SPREMEMBE DIZAJNA V 
PREDHODNO PROIZVEDENE IZDELKE, NITI NE BODO TAKE 
SPREMEMBE RAZUMLJENE KOT PRIZNANJE, DA SO BILI 
PREDHODNI DIZAJNI POMANJKLJIVI.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka 
WEBER®. Podjetje Weber-Stephen Products 
LLC (“Weber”) je ponosno na to, da vam 
zagotavlja varen, trpežen in zanesljiv izdelek. 
To je Omejena garancija, ki jo podjetje Weber 
izdaja brez dodatnih stroškov. Vsebuje 
podatke, ki jih boste potrebovali, če boste 
v zelo malo verjetnem primeru napake ali 
okvare morali predati na popravilo svoj 
izdelek WEBER®.

ODGOVORNOSTI PODJETJA WEBER

Weber zagotavlja prvemu kupcu izdelka WEBER® (ali v 
primeru darila ali promocijske nagrade osebi, za katero 
je bil izdelek kupljen kot darilo ali nagrada), da izdelek 
WEBER® ne vsebuje napak v materialu ali izdelavi za obdobje, 
navedeno spodaj, če je bil sestavljen in uporabljan v skladu 
s priloženimi navodili za uporabo. (Opomba: Če izgubite 
ali založite svoja navodila za uporabo izdelka WEBER®, 
so na voljo nadomestna navodila na spletni strani www.
weber.com). Pri običajni, zasebni, družinski uporabi in 
vzdrževanju izdelka v domačem okolju se Weber obvezuje, 
da bo popravil ali zamenjal okvarjene dele v okviru primernih 
časov, omejitev in izključitev, navedenih v nadaljevanju. TA 
OMEJENA GARANCIJA VELJA SAMO ZA PRVEGA KUPCA IN NI 
PRENOSLJIVA NA NAKNADNE LASTNIKE, RAZEN V PRIMERU 
DARIL IN PROMOCIJSKIH NAGRAD, KOT JE NAVEDENO 
ZGORAJ.

ODGOVORNOSTI LASTNIKA

Za zagotovitev neproblematičnega garancijskega pokrivanja 
je pomembno, da registrirate svoj izdelek WEBER® preko 
spleta na spletni strani www.weber.com ali preko službe za 
pomoč kupcem Weber na telefonski številki 1-800-446-
1071. Prav tako shranite tudi originalno potrdilo o plačilu in/
ali račun. Z registracijo svojega izdelka WEBER® zagotovite 
garancijsko jamstvo in omogočite neposredno povezavo 
med vami in podjetjem Weber v primeru, če bi vas morali 
kontaktirati.

Lastnik mora ravnati z izdelkom WEBER® kot dober gospodar 
in upoštevati vsa navodila za sestavljanje, uporabo in 
preventivno vzdrževanje, ki so navedena v priloženih 
navodilih za uporabo. Če živite na obalnem področju ali če 
izdelek uporabljate v bližini bazena, morate v vzdrževanje 
vključiti tudi redno čiščenje in spiranje zunanjih površin, kot 
je to navedeno v navodilih za uporabo. Če mislite, da imate 
del, ki ga pokriva ta Omejena garancija, kontaktirajte Weber 
službo za pomoč kupcem na telefonski številki 1-800-
446-1071 ali na spletni strani support@weberstephen.com. 
Weber bo po preiskavi popravil ali zamenjal (po svoji presoji) 
okvarjeni del, ki ga pokriva ta Omejena garancija. V primeru, 
ko popravilo ali zamenjava nista možna, se lahko Weber (po 
svoji presoji) odloči za zamenjavo predmetnega žara z novim 
v enaki ali višji vrednosti. Weber lahko od vas zahteva, da na 
svoje stroške vrnete nadomestne dele za potrebe preverjanja.

Ta OMEJENA GARANCIJA ne pokriva poškodb, obrabe, izgube 
barve in/ali rjavenja, ki so posledica:

• Zlorabe, nepravilne uporabe, spreminjanja, modifikacije, 
nenamenske uporabe, vandalizma, malomarnosti, 
nepravilne sestave ali namestitve in nepravilnega izvajanja 
običajnega in preventivnega vzdrževanja;

• Insektov (kot so pajki) in glodavcev (na primer veveric), 
vključno z, vendar ne omejeno na, poškodbami cevi 
gorilnika in/ali plinskih cevi;

• Izpostavljenosti slanemu zraku in/ali izvorom klora, na 
primer v plavalnih bazenih in vročih vrelcih/toplicah;

• Zelo slabega vremena, na primer toče, hurikanov, potresov, 
cunamijev ali visokih valov, tornadov ali viharjev.

Uporaba in/ali vgradnja nadomestnih delov, ki niso originalni 
Weber nadomestni deli, na vaš WEBER® izdelek, povzroči 
razveljavitev Omejene garancije, morebitnih posledičnih 
poškodb pa ta Omejena garancija v takem primeru ne 
pokriva. Vsakršna sprememba plinskega žara, ki ni 
odobrena s strani pooblaščenega serviserja Weber, povzroči 
razveljavitev te Omejene garancije. 
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1. Pokrov

2. Keramični distančnik /  
Plastični distančnik

3. Ročaj

4. Kuhalna rešetka

5. Sklop grelnega elementa

6. Podpora za grelni element

7. Ščitnik regulatorja

8. Regulator

9. Posoda za kuhanje

10. Ročaj

11. Zadnji nosilec

12. Logotip na nosilcu

13. Sprednji nosilec

14. Posoda za maščobo za enkratno 
uporabo

15. Držalo za kabel

16. Posoda za odcejanje

POVEČAN PRIKAZ - Q® 1400

Q1400_ELECTRIC_EURO_061013
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POVEČAN PRIKAZ - Q® 2400
1. Pokrov

2. Keramični distančnik

3. Ročaj

4. Kuhalna rešetka

5. Sklop grelnega elementa

6. Podpora za grelni element

7. Ščitnik regulatorja

8. Regulator

9. Posoda za kuhanje

10. Ročaj

11. Zadnji nosilec

12. Logotip na nosilcu

13. Sprednji nosilec

14. Posoda za maščobo za enkratno 
uporabo

15. Držalo za kabel

16. Posoda za odcejanje

Q2400_ELECTRIC_EURO_061013
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SEZNAM DELOV
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SESTAV

m POZOR: Črni plastični distančnik (1) mora biti nameščen med 
ročajem in sivim keramičnim distančnikom (2).
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SPLOŠNA NAVODILA
Če imate vprašanja ali potrebujete nasvet glede 
žara ali njegove varne uporabe, se obrnite na 
predstavnika za stranke v svoji državi. Kontaktne 
informacije najdete na našem spletnem mestu. 
Prijavite se v www.weber.com®.

Z električnim žarom Weber® lahko pečete in kuhate 
na način, ki vam ga ne more omogočiti nobena 
druga kuhinjska naprava. Zaprt pokrov doda hrani 
"zunanji" okus. Elektrika je preprosta za uporabo in 
vam omogoča boljši nadzor pri peki kot oglje.

• S temi navodili boste v najkrajšem času 
sestavili električni žar Weber®. Pred uporabo 
žara Weber® natančno preberite ta navodila. 
Nepravilna namestitev je lahko nevarna.

• Električni žar Weber® ni namenjen komercialni 
uporabi.

• Med uporabo električnega žara Weber® le-tega 
ne puščajte brez nadzora. 

• Delov, ki jih zapečati proizvajalec, uporabnik 
ne sme spreminjati.

• Kakršnokoli spreminjanje naprave je lahko 
nevarno.

• Pred uporabo preglejte kabel, vtič in regulator 
grelnega elementa za poškodbe in obrabo.

• Pri prvem gretju žara se lahko sprosti rahel 
vonj po zažganem. Pri tem izgorevajo odvečna 
maziva na grelnem elementu. To ne vpliva na 
varnost vašega žara.

• Če potrebujete nov tokokrog ali vtičnice, naj 
vam jih namesti pooblaščeni elektroinštalater, 
da preprečite požar ali električni udar.

• Nepravilno ozemljene vtičnice lahko povzročijo 
električni udar.

• Uporaba podaljška ni priporočljiva. Če morate 
uporabiti podaljšek, uporabite najkrajšega 
možnega. Skupaj ne priključujte 2 ali več 
podaljškov. Spoji morajo biti suhi, poleg tega 
naj ne bodo na tleh. Kabel ne sme viseti prek 
roba mize, saj se lahko obenj spotaknejo otroci 
ali ga povlečejo. Uporabljajte samo napajalnik 
z oznako za zunanjo uporabo.

• Ko žara ne uporabljajte, ga pokrijte ali shranite 
v prostor, zaščiten pred vremenskimi vplivi.

• Med uporabami očistite rešetko in posodo za 
kuhanje.

SHRANJEVANJE IN/ALI NEUPORABA
• Ko ne uporabljate električnega žara Weber®, 

mora biti gumb regulatorja temperature 
z napajalnim kablom v položaju “OFF” 
(IZKLOPLJENO) in IZKLJUČEN ter shranjen v 
notranjih prostorih.

DELOVANJE
m OPOZORILO: Električnega žara 

Weber®ne smete uporabljati pod 
kakršnokoli vnetljivo površino.

m OPOZORILO: Električni žar Weber® 
ni namenjen za namestitev v ali na 
rekreacijska vozila ali počitniška 
vozila in/ali plovila.

m OPOZORILO: Zadnji ali stranski deli 
žara se ne smejo nahajati v bližini 
manj kot 60 cm (24 palcev) od 
vnetljivih materialov.

m OPOZORILO: Celotna posoda za 
kuhanje se pri uporabi segreje. 
Posode ne puščajte brez nadzora.

m OPOZORILO: Električni napajalni 
kabel se ne sme nahajati na segreti 
površini.

m OPOZORILO: Kuhalno področje ne 
sme biti v bližini vnetljivih plinov 
ali tekočin, kot so bencin, kerozin, 
alkohol itd., in drugih vnetljivih 
materialov.

PRED UPORABO ŽARA
POSODA ZA ODCEJANJE IN POSODA 
ZA MAŠČOBO ZA ENKRATNO 
UPORABO
Žar je opremljen s sistemom za zbiranje maščobe. 
Pred vsako uporabo žara preverite posodo za 
odcejanje in posodo za maščobo za enkratno 
uporabo, ali se je nakopičila maščoba.

Odstranite odvečno maščobo s plastično lopatico, 
glejte sliko. Če je potrebno, operite posodo za 
odcejanje in posodo za maščobo z milom in vodo 
ter ju sperite z vodo. Po potrebi zamenjajte posodo 
za maščobo za enkratno uporabo.
m OPOZORILO: Pred vsako uporabo 

žara preverite posodo za odcejanje 
in posodo za maščobo za enkratno 
uporabo, ali se je nakopičila 
maščoba. Odstranite odvečno 
maščobo, da ne pride do vžiga 
maščobe. Vžig maščobe lahko 
povzroči resne telesne poškodbe 
ali materialno škodo.

m PREVIDNO: Ne pokrivajte drsnega 
pladnja za maščobo z aluminijevo 
folijo. 

(Q® 2400) - Zagotovite, da posoda za maščobo 
za enkratno uporabo (a) leži ravno na posodi za 
odcejanje (b). Nagnjena posoda za maščobo lahko 
preprečuje odstranjevanje posode za odcejanje.

a

b

m OPOZORILO: Med peko mora biti 
naprava na ravni, stabilni površini 
in ne sme biti v bližini vnetljivih 
materialov. 

m OPOZORILO: Pred uporabo v celoti 
odvijte napajalni kabel. Kabel ne 
sme biti napeljan prek posode za 
kuhanje.
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KUHANJE 
Ogrevanje žara: Vklopite električni žar Weber® v 
skladu z navodili za kuhanje v tem priročniku za 
uporabo. Zaprite pokrov in obrnite gumb regulatorja 
grelnega elementa na "High" (Visoko). Ogrevajte 
žar 20 minut; daljši čas ogrevanja je odvisen od 
pogojev, na primer temperature zraka in vetra. V 
državah z napetostjo 220 voltov ogrevajte žar še 
dodatnih 5 minut.

Opomba:  Zaradi vetra in vremena boste morda 
morali prilagoditi gumb regulatorja temperature, 
da boste dobili ustrezno temperaturo. 

Odcedki in maščoba: Odvečni odcedki in maščoba 
se bodo zbrali v posodi za odcejanje na spodnjem 
drsnem pladnju (nahaja se na spodnji strani žara). 
Na voljo so vam posode za maščobo za enkratno 
uporabo Weber®, ki se prilegajo posodi za odcejanje.
m	OPOZORILO: Pred vsako uporabo 

žara preverite posodo za odcejanje 
in spodnji del žara, ali se je 
nakopičila maščoba. Odstranite 
odvečno maščobo, da ne pride do 
požara v spodnjem delu žara.

m OPOZORILO: Ne premikajte 
električnega žara Weber® med 
delovanjem ali ko je vroč. 

KUHANJE NA ELEKTRIČNEM ŽARU

Ta naprava je deklarirana za 
delovanje pri 

220-240 voltih - 50/60Hz
Nazivna moč: 2200W

3) Zagotovite, da je gumb regulatorja obrnjen 
na OFF (IZKLOPLJENO). (Obrnite gumb 
regulatorja v nasprotni smeri urinega kazalca 
in tako zagotovite, da je v položaju OFF 
(IZKLOPLJENO).)

4) Priključite napajalni kabel v zaščiteno vtičnico.
m Naprava mora biti priključena prek 

zaščitnega stikala na diferenčni tok 
(RCD) z naznačenim diferenčnim 
delovnim tokom, ki ne presega 30 
mA.

5) Ogrejte žar. Obrnite gumb regulatorja na HIGH 
(VISOKO) (v smeri urinega kazalca). Rdeča lučka 
nakazuje, da je napajanje vklopljeno in da se 
grelni element segreva. Rdeča luč se v rednih 
časovnih presledkih prižiga in ugaša, medtem 
ko grelni element prilagaja in ohranja trenutno 
temperaturo.

m OPOZORILO: Napajalni kabel odvijte 
v celoti. Kabel ne sme biti napeljan 
prek posode za kuhanje.

1) Priključite regulator temperature na žar.
m Preden priključite napajalni kabel v 

vtičnico, vedno pravilno priključite 
regulator toplote na žar.

2) Odprite pokrov.

A. - OFF 
(IZKLOPLJENO)

B. - LOW (NIZKO)

C. - MED. (SREDNJE)

D. - HIGH (VISOKO)

6) Zaprite pokrov. Čas ogrevanja je približno 20 
minut.

 Pri peki pri nižji temperaturi žara: Ogrejte 
žar, kot je opisano zgoraj. Obrnite gumb 
regulatorja v nasprotni smeri urinega kazalca 
na želeno nastavitev. Začnite s peko. 

Glejte tabele za kuhanje na koncu navodil za 
uporabo, kjer najdete približne čase za peko 
in nastavitve za navedeno meso. (Prilagodite 
razmeram.)

m	OPOZORILO: Ko se rdeča lučka 
izklopi, je grelni element še vedno 
vroč.
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Pred uporabo morate žar segreti (20 minut). 

Nanesite malo olja, da bo hrana enakomerno rjavo 
zapečena in se ne bo prijela na rešetke. Olje vedno 
nanesite na hrano in ne neposredno na rešetke.

Priporočamo, da je med peko pokrov zaprt. Zakaj? 
Ker se tako zmanjša možnost vžigov, hrana pa se 
hitreje in bolj enakomerno zapeče.

Če uporabljate marinado, kot je omaka ali glazura z 
visoko vsebnostjo sladkorja ali drugih sestavin, ki se 
hitro zapečejo, le-to nanesite na hrano v zadnjih 10 
ali 15 minutah peke.

Po peki ne pozabite očistiti kuhalne rešetke in 
posode za maščobo pod žarom.

Spodaj opisani kosi hrane, debelina, teža in čas peke 
so namenjeni kot pomoč pri peki in ne kot dejanska 
pravila. Na čas peke vplivajo razni dejavniki, kot so 
veter, zunanja temperatura in to, koliko želite zapeči 
hrano. Pecite glede na čas, podan v tabeli, ali po 
svoji želji. Pri tem hrano obrnite na polovici peke. 
Časi peke za govedino in jagnjetino predstavljajo 
“srednji” čas peke, če ni drugače navedeno. 
Debelejše kotlete in zrezke pustite počivati 5 do 
10 minut, preden jih razrežete. Med tem časom 
se notranja temperatura mesa dvigne za 5 do 10 
stopinj.

Za več nasvetov pri peki in recepte obiščite spletno 
mesto www.weber.com®.

G
ov

ed
in

a

Kos Debelina in/ali teža Približen čas peke

Zrezek: file, ramstek ali bržola debelina 2 cm (3/4 palca)
debelina 2,5 cm (1 palec)
debelina 2,5 – 3 cm (1 do 1-1/2 palca)

10 do 14 minut, visoka temperatura
14 do 16 minut, visoka temperatura
18 do 20 minut, visoka temperatura

Kebab kocke 2,5 – 3 cm (1 do 1-1/2 palca) 12 do 14 minut, visoka temperatura

Goveji hamburger ali risola debelina 2 cm (3/4 palca) 12 do 16 minut, visoka temperatura

Ja
gn

je
ti

na

Kotleti jagnjetine debelina 3 cm (1-1/2 palca) 20 minut, visoka temperatura

Jagnječja noga brez kosti 1,4 – 1,6 kg (3 do 3-1/2 lb) 1 ura 30 minut do 1 ure 40 minut, 
srednja temperatura

Jagnječja rebra 35 do 40 minut, srednja temperatura

Sv
in

jin
a Kotlet: rebro, ledja ali pleča debelina 2–2,5 cm (3/4 do 1 palca) 20 do 30 minut, srednja temperatura

Ledja, brez kosti debelina 2–2,5 cm (3/4 do 1 palca) 16 do 18 minut, srednja temperatura

Klobasa 28 do 32 minut, srednja temperatura
Pe

ru
tn

in
a

Piščančje prsi, brez kosti in kože 175 g (6 oz) 12 do 14 minut, srednja temperatura

Kebab kocke 2,5 – 3 cm (1 do 1-1/2 palca) 14 do 16 minut, visoka temperatura

Piščanec, polovica 550 – 675 g (1-1/4 do 1-1/2 lb) 1 do 1-1/4 ure, srednja temperatura

Kosi piščanca, prsa/ 
perutnička s kostjo

40 minut, srednja temperatura

Kosi piščanca, noga/ 
stegno s kostjo

40 do 50 minut, srednja temperatura 

Ri
be

 in
 m

or
sk

a h
ra

na riba, file ali rezina debelina 1 – 2,5 cm (1/2 do 1 palec)
debelina 2,5- 3cm (1 do 1-1/4 palca)

8 do 10 minut, visoka temperatura
10 do 12 minut, visoka temperatura

Kozice 2 do 5 minut, visoka temperatura

Cela riba 450 g (1 lb)
1 kg (2 do 2 1/2 lb)

15 do 20 minut, srednja temperatura
20 do 30 minut, srednja temperatura

Ze
le

nj
av

a

Šparglji 8 do 10 minut, visoka temperatura

Koruzni storž, oluščen 12 do 14 minut, visoka temperatura

Koruzni storž, neoluščen 25 do 30 minut, visoka temperatura

Goba: Portabello 12 do 15 minut, visoka temperatura

Goba: Šampinjoni 10 do 12 minut, visoka temperatura

Čebula, rezina 0,64 cm (1/4 palca) 10 do 12 minut, visoka temperatura

Krompir, rezine 0,64 cm (1/4 palca) 10 do 12 minut, visoka temperatura

Jajčevec, rezine 1,27 cm (1/2 palca) 10 do 12 minut, visoka temperatura

Paprike (cele) 12 do 15 minut, visoka temperatura

Paprike (četrtine) 8 do 10 minut, visoka temperatura

Bučke 1,27 cm (1/2 palca) 8 do 10 minut, visoka temperatura

Bučke (prepolovljene) 12 do 14 minut, visoka temperatura

KUHANJE NA ELEKTRIČNEM ŽARU

TEŽAVA PREVERJANJE POPRAVILO
Električni žar se ne vklopi. Ali je regulator temperature pravilno vstavljen v 

ohišje?
Odstranite in znova namestite regulator 
temperature.
m	Preden priključite napajalni kabel 
v vtičnico, vedno pravilno priključite 
regulator toplote na žar. 

Ali rdeča lučka napajanja gori in je gumb 
regulatorja temperature popolnoma obrnjen v 
nasprotni smeri urinega kazalca na HIGH (VISOKO)?

Ali je v vtičnici prisotna napetost? Preverite napajanje.

Če s temi metodami ne morete odpraviti težav, se obrnite na predstavnika za stranke v svoji državi. Kontaktne informacije najdete 
na našem spletnem mestu. Prijavite se v www.weber.com®. 

ODPRAVLJANJE TEŽAV
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VZDRŽEVANJE
ČIŠČENJE
m OPOZORILO: Pred čiščenjem IZKLOPITE električni žar 

Weber® in počakajte, da se ohladi.
Regulator temperature z napajalnim kablom - Regulator očistite z milnico in 
vlažno krpo. Pred uporabo ga obrišite in popolnoma posušite. 
m OPOZORILO: Za zaščito pred električnim udarom ne 

potopite vtiča, kabla, grelnega elementa ali regulatorja 
temperature v vodo ali drugo tekočino. 

Zunanje površine - Očistite jih s toplo milnico in sperite z vodo. 
m PREVIDNO: Za čiščenje žara ne uporabljajte čistil za 

pečico, abrazivnih čistil (kuhinjskih čistil), čistil, ki 
vsebujejo citruse, ali abrazivnih čistilnih krp.

m PREVIDNO: Žara ne čistite s kovinskimi čistilnimi 
mrežicami. Z mrežice se lahko odstranijo delci in 
povzročijo kratek stik električnih delov.

m	Redno čistite posodo za maščobo.
Kuhalna rešetka - Kuhalno rešetko lahko na hitro očistite takoj po kuhanju. Ko 
je žar še topel, očistite rešetko z jekleno krtačo.

Če želite temeljito očistiti žar, ko se ohladi, po potrebi odstranite delce z 
jekleno krtačo. Odstranite ohlajeno kuhalno rešetko z žara in jo operite s toplo 
milnico ter sperite z vodo.

Glede razpoložljivosti nadomestne kuhalne rešetke se obrnite na predstavnika 
za stranke v vaši državi. Kontaktne informacije najdete na našem spletnem 
mestu. Prijavite se v www.weber.com®. 

Posoda za odcejanje - Na voljo so vam pladnji iz folije za enkratno uporabo, 
lahko pa tudi namestite aluminijevo folijo v posodo za odcejanje. Posodo za 
odcejanje očistite s toplo milnico in jo nato sperite.
m	Redno čistite posodo za odcejanje.
Notranjost pokrova - Ko je pokrov še topel, obrišite njegovo notranjost s 
papirnatimi brisačami, da se ne nabere maščoba. Madeži, nabrana maščoba je 
podobna barvnim madežem.

Ne uporabljajte čisti, ki vsebujejo kislino, razredčilo ali ksilen. Po čiščenju 
dobro sperite.

ČIŠČENJE NOTRANJOSTI POSODE ZA KUHANJE
m	OPOZORILO: Pred čiščenjem IZKLOPITE električni žar 

Weber® in počakajte, da se ohladi.
m	OPOZORILO: Ne pustite, da se maščoba nabere na 

rešetki in v notranjosti posode za kuhanje. Da se temu 
izognete, je potrebno redno čistiti rešetko in posodo 
za kuhanje med uporabami. Nepravilno vzdrževanje 
lahko povzroči vžig maščobe, kar lahko povzroči resne 
telesne poškodbe ali smrt in materialno škodo.

1) Izključite napajalni kabel regulatorja temperature. Primite regulator na 
glavnem delu za gumbom regulatorja (a) in povlecite, da ga odstranite (b).

m	PREVIDNO: Če povlečete regulator za gumb, se lahko 
sname.

2) Postrgajte notranjost posode za kuhanje s plastičnim strgalom, da 
odstranite odvečno maščobo.

m	PREVIDNO: Iz varnostnih razlogov zahteva regulatorna 
agencija uporabo podpore za grelni element, ki je zato 
ne smete odstraniti.

m	PREVIDNO: Za čiščenje grelnega elementa ne 
uporabljajte čistil za pečico, abrazivnih čistil (kuhinjskih 
čistil), čistil, ki vsebujejo citruse, ali abrazivnih 
čistilnih krp. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo kislino, 
razredčila ali ksilen.

3) Pred uporabo zamenjajte napajalni kabel in gumb regulatorja temperature.
m	Preden priključite napajalni kabel v vtičnico, vedno 

pravilno priključite regulator toplote na žar. 

a
b

Odvečni odcedki in maščoba se bodo nabrali na posodi za odcejanje pod 
spodnjim drsnim pladnjem. Na voljo so vam posode za maščobo za enkratno 
uporabo, ki se prilegajo posodi za odcejanje.
m	OPOZORILO: Pred vsako uporabo preverite spodnji 

pladenj, ali se je nabrala maščoba. Odstranite odvečno 
maščobo, da ne pride do vžiga maščobe v spodnjem 
drsnem pladnju.

m V primeru da pride do vžiga maščobe, izklopite 
regulator temperature in pustite pokrov zaprt, dokler se 
ogenj ne pogasi.
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m	POZOR: Ta izdelek je bil varnostno testiran in je potrjen za uporabo v specifični državi. Glejte 
določitev držav na zunanji strani škatle. 

Za informacije o originalnih nadomestnih delih podjetja Weber-Stephen Products LLC se obrnite na Weber-Stephen Products LLC, 
Oddelek za stranke.

m	OPOZORILO: Ne poskušajte popraviti komponent, ne da bi se posvetovali z Oddelkom za stranke 
podjetja Weber-Stephen Products LLC. V primeru neupoštevanja tega opozorila lahko vaša dejanja 
povzročijo požar ali eksplozijo, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt ali materialno škodo.

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete vreči v smeti. Za navodila glede pravilnega 
odstranjevanja izdelka v Evropi obiščite spletno mesto www.weber.com® in se obrnite na 
uvoznika, ki je naveden za vašo državo. Če nimate internetnega dostopa, se obrnite na 
prodajalca glede imena, naslova in telefonske številke uvoznika.

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com®

© 2013 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC, 
200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A. 

Printed in U.S.A.

Žar Weber® Q® vsebuje zasnove in lastnosti, ki jih je izvirno oblikoval Robert DeMars iz Original Ideas, Inc.

WEBER-STEPHEN ÖSTERREICH GmbH 
Maria-Theresia-Straße 51 
4600 Wels 
AUSTRIA 
TEL: +43 7242 890 135 0; info-at@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS BELGIUM Sprl 
Blarenberglaan 6 Bus 4 
Industriezone Noord 
BE-2800 Mechelen 
BELGIUM 
TEL: +32 015 28 30 90; infobelux@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o. 
U Hajovny 246 
25243 Průhonice 
CZECH REPUBLIC 
TEL: +42 267 312 973; info-cz@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NORDIC ApS 
Bøgildsmindevej 23, DK-9400 Nørresundby 
DANMARK 
TEL: +45 99 36 30 10; info@weberstephen.dk

WEBER-STEPHEN NORDIC MIDDLE EAST 
Ras Al Khaimah FTZ 
P.O. Box 10559 
UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: +971 4 360 9256; info@weberstephen.ae 

WEBER-STEPHEN FRANCE SAS 
Eragny sur Oise – C.S. 80322 
95617 Cergy Pontoise Cedex 
FRANCE 
TÉL: +33 810 19 32 37 
service.consommateurs@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH 
Rheinstraße 194 
55218 Ingelheim 
DEUTSCHLAND 
TEL: +49 6132 8999 0; info-de@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN NETHERLANDS B.V. 
Tsjûkemarwei 12 
8521 NA Sint Nicolaasga 
Postbus 18 
8520 AA Sint Nicolaasga 
NETHERLANDS 
TEL: +31 513 4333 22; info@weberbarbecues.nl

JARN & GLER WHOLESALE EHF 
Skutuvogur 1H 
1-104 Reykjavik 
ICELAND 
TEL: +354 58 58 900

D&S IMPORTS 
14 Shenkar Street 
Petach, Tikva 49001 
ISRAEL 
TEL: +972 392 41119; info@weber.co.il

WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA Srl 
Centro Polifunzionale “Il Pioppo” 
Viale della Repubblica 46 
36030 Povolaro di Dueville – Vicenza 
ITALY 
TEL: +39 0444 360 590; info-italia@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Trakt Lubelski 153 
04-766 Warszawa 
POLSKA 
TEL: +48 22 392 04 69; info-pl@weberstephen.com

GALACTEX OUTDOOR (PTY) LTD. 
141-142 Hertz Draai 
Meadowdale, Edenvale 
Gauteng 
SOUTH AFRICA 
TEL: +27 11 454 2369; info@weber.co.za

WEBER-STEPHEN IBERICA Srl 
Avda. de les Corts Catalanes 9-11 - 
Despacho 10 B 
E-08173 Sant Cugat del Vallès 
Barcelona 
SPAIN 
TEL: +34 93 584 40 55; infoiberica@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN SCHWEIZ GmbH 
Talackerstr. 89a 
8404 Winterthur 
SWITZERLAND 
TEL: +41 52 24402 50; info-ch@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS 
(U.K.) LIMITED 
The Four Columns, 
Broughton Hall Business Park  
Skipton, North Yorkshire BD23 3AE 
UNITED KINGDOM 
TEL: +44 01756 692611;  
customerservicenwe@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 
200 East Daniels Road 
Palatine, IL 60067-6266 
USA 
TEL: 847 934 5700; support@weberstephen.com

OOO WEBER-STEPHEN Vostok 
142784 Moscow Region, 
Leninskiy District 
Rumyantsevo Village 
Building 1 
RUSSIA 
TEL: +7 495 973 16 49; info.ru@weberstephen.com

WEBER-STEPHEN MAGYARORSZÁG KFT. 
1138 Budapest, Váci út 186. 
HUNGARY 
TEL: +36 70 / 70-89-813; info-hu@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact: 
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries,  
such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA, 
TURKEY, or GREECE, please contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH,  
info-EE@weberstephen.com.

For Baltic states, please contact:  
Weber-Stephen Nordic ApS.


