
Predajte se zadovoljstvu ob peki: registrirajte svoj plinski žar GENESIS II in prejemajte 
posebno vsebino, s katero boste postali največji mojster peke na žaru. 

Registracija je preprosta, saj vam bomo zastavili samo nekaj kratkih vprašanj. V manj kot 
dveh minutah boste aktivirali svoj WEBROV ID in dobili dostop do Webrovega znanja in 
smernic za celo življenje. Ponujamo vam neprestani navdih.

Ta priročnik za uporabo shranite za prihodnjo uporabo, ga natančno preberite in 
v primeru nadaljnjih vprašanj še danes stopite v stik z nami.

Priročnik za uporabo propana

REGISTRIRAJTE danes

51540
113018

sl - Slovenian

TELEFONSKA ŠTEVILKA MOBILNA ŠTEVILKA E-NASLOV SPLET

EP-335 GBS • SP-335 GBS • EP-435 GBS • SP-435 GBS
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Namestitev in sestavljanje
m POZOR: Žar ni namenjen namestitvi v avtodomih ali 

na plovilih.

m OPOZORILO: Žara ne uporabljajte, če vsi deli niso na 
svojem mestu in žar ni sestavljen v skladu z navodili 
za sestavljanje.

m OPOZORILO: Tega modela ne sestavljajte na 
vgrajenih ali premičnih konstrukcijah.

m OPOZORILO: Ne spreminjajte aparata. Propan 
ni naravni plin. Pretvorba ali poskus uporabe 
naravnega plina v plinski enoti za propan ali 
propana v plinski enoti za naravni plin je nevarna 
in izniči garancijo.

• Delov, ki jih je proizvajalec zapečatil, uporabnik ne 
sme spreminjati.

Delovanje
m POZOR: Žar uporabljajte samo zunaj, na dobro 

prezračenem območju. Ne uporabljajte ga v garaži, 
stavbi, prehodu med stavbami, šotoru, drugih 
zaprtih območjih ali pod vnetljivimi konstrukcijami.

m POZOR: Žara ne uporabljajte v vozilu, skladiščih ali 
prostorih za shranjevanje v kateremkoli vozilu. To 
vključuje, vendar ni omejeno na avtomobile, tovornjake, 
kombinirana vozila, kombinirana mini vozila, vozila za 
športne pripomočke, avtodome in plovila.

m POZOR: Žara ne uporabljajte na razdalji, manjši od 
61 cm od vnetljivih materialov. To velja za zgornji, 
spodnji, zadnji in sprednji del žara.

m POZOR: Pazite, da na območju za peko ni vnetljive 
pare ali tekočin, kot sta bencin, alkohol ipd., ter 
vnetljivih materialov.

m POZOR: Aparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih 
materialov.

m POZOR: Ko uporabljate žar ali dokler je ta vroč, nanj 
ali v prostor za shranjevanje pod njim ne odlagajte 
prevleke za žar ali karkoli vnetljivega.

m POZOR: Če pride do požara zaradi maščobe, 
izključite vse gorilnike in pustite pokrov zaprt, 
dokler ogenj ne ugasne.

m OPOZORILO: Dostopni deli so lahko zelo vroči. 
Uporabljajte zunaj dosega otrok.

m OPOZORILO: Pri delu z žarom uporabite rokavice 
za žar, ki so odporne proti vročini (in so skladne s 
standardom EN 407, stopnja prenosa vročine 2 ali več).

m OPOZORILO: Uporaba alkohola, zdravil na recept, 
zdravil brez recepta ali nezakonitih mamil lahko 
zmanjša sposobnost uporabnika za varno sestavljanje, 
premikanje, shranjevanje ali ravnanje z žarom.

m OPOZORILO: Med segrevanjem ali uporabo žara 
nikoli ne pustite brez nadzora. Pri uporabi tega žara 
bodite previdni. Ko je v uporabi, se segreje celoten 
prostor za peko.

m OPOZORILO: Med uporabo aparata ne premikajte. 

m OPOZORILO: Električni kabel za napajanje in cev za 
dovod goriva naj bosta ločena od vročih površin.

m POZOR: Ta izdelek je bil varnostno preizkušen ter je 
certificiran za uporabo v določeni državi. Glejte oznako 
države, ki se nahaja na zunanji strani embalaže. 

• V žaru ne uporabljajte oglja, briketov ali vulkanskih 
kamnov.

Shranjevanje in/ali neuporaba
m OPOZORILO: Po uporabi zaprite ventil na plinski 

jeklenki.

m OPOZORILO: Jeklenke z UNP shranjujte zunaj in 
izven dosega otrok. Ne hranite jih v stavbi, garaži ali 
drugem zaprtem prostoru.

m OPOZORILO: Po obdobju shranjevanja in/ali 
neuporabe je pred uporabo treba preveriti, ali uhaja 
plin in ali so gorilniki zamašeni.

• Shranjevanje žara v notranjih prostorih je dovoljeno 
samo, če jeklenko z UNP odklopite z žara.

m POZOR
Če vohate plin: 
• Izklopite dovod plina do 

naprave (žara).
• Ugasnite vse plamene.
• Odprite pokrov.
• Če vonj ostaja, se umaknite 

od naprave (žara) in takoj 
pokličite svojega dobavitelja 
plina ali gasilce.

m OPOZORILO
• Plina ali drugih vnetljivih 

tekočin ali plinov ne 
shranjujte ali uporabljajte 
v bližini tega (žara) ali 
drugih naprav. 

• Jeklenke z UNP, ki je 
povezana z napravo, ne 
shranjujte v bližini tega 
(žara) ali drugih naprav.

SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM.

PRED UPORABO APARATA PREBERITE 
NAVODILA.

NAVODILO ZA INŠTALATERJA: Ta priročnik 
mora ostati pri uporabniku. 

NAVODILO ZA UPORABNIKA: Ta priročnik 
shranite za prihodnjo uporabo.

Pomembne varnostne 
informacije 
Izjave NEVARNOST, OPOZORILO in POZOR 
so v tem priročniku za uporabo uporabljene 
za poudarjanje ključnih in pomembnih 
informacij. Preberite jih in jih upoštevajte, 
da zagotovite varnost in preprečite škodo na 
lastnini. Definicije izjav najdete spodaj.

m  NEVARNOST: Opozarja na nevarno 
situacijo, ki privede, če se ji ne izognete, 
do smrti ali resne poškodbe.

m  OPOZORILO: Opozarja na nevarno 
situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, 
privede do smrti ali resne poškodbe.

m  POZOR: Opozarja na nevarno situacijo, 
ki lahko, če se ji ne izognete, privede do 
manjše ali srednje resne poškodbe.

2531CS-0186
2531
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Pozdravljeni! Zelo smo veseli, da ste se nam pridružili 
na potovanju k sreči pri peki. Vzemite si čas in preberite ta priročnik za uporabo, 
da boste pekli hitro in z lahkoto. Radi bi vam stali ob strani skozi celotno življenjsko 
dobo vašega žara, zato si vzemite nekaj minut in ga registrirajte. Obljubimo vam, 
da vam informacij nikoli ne bomo prodajali ali vas zasuli z nepotrebno elektronsko 
pošto. Prisegamo pa vam, da vam bomo neprestano stali ob strani. Ko se prijavite za 
WEBROV ID, vam bomo kot del registracije poslali posebno vsebino, povezano s peko 
na žaru, v kateri boste lahko uživali. 

Pridružite se nam torej in ostanimo v stiku prek spleta, telefona ali kakor koli 
vam ustreza.

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali WEBER. Veseli smo, da ste z nami.

Dobrodošli pri W
ebru

IMEJTE VEDNO 
NAJNOVEJŠEGA 

IN NAJBOLJŠEGA
Zadnjo različico tega priročnika 
za uporabo najdete na spletu.

Žari, prikazani v tem uporabniškem priročniku, 
se lahko nekoliko razlikujejo od kupljenega modela.

KAZALO VSEBINE
2 Dobrodošli pri Webru
 Pomembne varnostne informacije 

4 Webrova obljuba
 Garancija 

5 Funkcije izdelka
 Značilnosti žara GENESIS II

 Sistem za peko na žaru GS4

6 Nasveti in namigi
 Plamen – neposredni ali posredni

 Prav in narobe pri peki na žaru

8 Začetek
 Pomembne informacije o propanu in 

plinskih povezavah 

 Velikosti odprtin ventila za gorilnik 
in podatki o porabi za žar GENESIS II 

 Namestitev jeklenke z UNP in 
preverjanje uhajanja plina

12 Delovanje
 Pred prvo peko na žaru

 Pred vsako peko na žaru

 Prižiganje žara

 Prižiganje stranskega gorilnika

16 Skrb za izdelek
 Čiščenje in vzdrževanje

18 Odpravljanje težav

21 Priročnik za peko 
na žaru

22 Nadomestni deli

TELEFONSKA 
ŠTEVILKA

MOBILNA ŠTEVILKA E-NASLOV SPLET
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Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka WEBER. Weber-
Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, 
Illinois 60067 in njegove mednarodne poslovne enote 
(ki so navedene na koncu tega priročnika) (»WEBER«) 
smo ponosni na to, da izdelujemo varne, vzdržljive in 
zanesljive izdelke.

To je Webrova prostovoljna garancija, ki vam jo 
zagotavljamo brez dodatnih stroškov. Vsebuje 
informacije, ki jih boste potrebovali za popravilo ali 
zamenjavo Webrovega izdelka, če bi morda prišlo do 
okvare ali poškodbe.

Če je izdelek okvarjen, ima uporabnik v skladu 
z veljavnimi zakoni več pravic. Te pravice lahko 
vključujejo dopolnitev zmogljivosti ali zamenjavo, 
znižanje prodajne cene in nadomestilo. V nekaterih 
državah v Evropski uniji bi to na primer pomenilo 
dvoletno predpisano pravico, ki začne veljati z dnem 
predaje izdelka. Teh in drugih zakonsko določenih 
pravic ta določila prostovoljne garancije ne zadevajo. 
Pravzaprav ta prostovoljna garancija lastniku 
zagotavlja dodatne pravice, ki so neodvisne od 
zakonsko določenih.

Webrova prostovoljna garancija
Podjetje WEBER kupcem svojih izdelkov zagotavlja 
(če je šlo za darilo ali promocijo, pa osebi, za katero 
je bil izdelek kupljen kot darilo ali promocijski 
predmet) (»lastnik«), da je izdelek WEBER brez napak 
v materialu in izdelavi za časovno obdobje desetih (10) 
let od datuma nakupa, če je sestavljen in uporabljen 
v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom. 
(Opomba: Če izgubite ali založite Webrov priročnik za 
uporabo, je nadomestni na voljo na spletu na www.
weber.com). Garancija velja v Evropi, na Bližnjem 
vzhodu in v Afriki (EMEA). WEBER se strinja s popravili 
ali zamenjavo dela, katerega material je okvarjen ali 
katerega izdelava je predmet omejitev, izjav o omejitvi 
odgovornosti in izključitev, navedenih spodaj. DO 
OBSEGA, KI GA DOVOLJUJEJO VELJAVNI ZAKONI, SE 
TA GARANCIJA NANAŠA SAMO NA IZVIRNEGA KUPCA 
IN JE NI MOGOČE PRENESTI NA NASLEDNJE KUPCE, 
RAZEN V PRIMERU DARILA ALI PROMOCIJSKEGA 
PREDMETA, KOT JE OMENJENO ZGORAJ.

WEBER stoji za svojimi izdelki in vam z veseljem 
zagotavlja opisano prostovoljno garancijo za napake 
v materialu žara ali njegovih pomembnih sestavnih 
delih, z izjemo običajne obrabe.

• »Običajna obraba« vključuje površinska in druga 
nepomembna poslabšanja kakovosti, do katerih lahko 
pride, ko žar uporabljate dlje časa, kot so rja, udrtine/
praske itd.

Vendar pa bo družba WEBER priznala to prostovoljno 
garancijo za žar ali njegove pomembne sestavne dele, 
če so poškodbe ali nezmožnost uporabe posledica 
napake v materialu.

• »Napaka v materialu« vključuje prerjavetje ali 
prežganje nekaterih delov ali drugo škodo ali okvare, 
zaradi katerih svojega žara ne morete varno/pravilno 
uporabljati.

Odgovornosti lastnika/izključitve po tej 
prostovoljni garanciji
Da si zagotovite garancijsko kritje brez težav, je 
pomembno (ne pa zahtevano), da svoj izdelek WEBER 
registrirate na spletnem mestu www.weber.com. 
Shranite originalne račune in/ali fakture, kot zahteva 
garancijsko kritje. WEBER bo pred obdelavo vašega 
garancijskega zahtevka zahteval tudi fotografije 
domnevne okvare in serijsko številko vašega žara. 
Registracija izdelka potrjuje vaše garancijsko kritje in 
pomeni neposredno povezavo med vami in podjetjem 
WEBER, če moramo stopiti v stik z vami.

Zgornja prostovoljna garancija je veljavna samo, če 
lastnik razumno skrbi za izdelek podjetja WEBER 
tako, da sledi vsem navodilom za sestavljanje, 
uporabo in preventivno vzdrževanje, kot je zapisano 
v priloženem uporabniškem priročniku, razen če 
dokaže, da je napaka v materialu ali okvara neodvisna 
od neupoštevanja zgoraj omenjenih obveznosti. Če 
živite na obalnem območju ali imate izdelek postavljen 
v bližini bazena, vzdrževanje vključuje redno pranje 
in splakovanje zunanjih površin, kot je to zapisano v 
priloženem uporabniškem priročniku.

Ta prostovoljna garancija je nična v primeru poškodb, 
slabšega delovanja, razbarvanja in/ali rje, za katere 
podjetje WEBER ni odgovorno in ki so nastali zaradi:

• zlorabe, napačne uporabe, spreminjanja, neustrezne 
uporabe, vandalizma, zanemarjanja, neustreznega 
sestavljanja ali namestitve in nenormalnega delovanja 
in nerednega vzdrževanja;

• mrčesa (kot so pajki) in glodavcev (kot so veverice), 
vključno z med drugim poškodovanimi plinskimi cevmi;

• izpostavljenosti slanemu zraku in/ali virom klora, kot 
so plavalni bazeni in masažne kadi;

• težkih vremenskih pogojev, kot so toča, orkani, potresi, 
cunamiji ali valovi, tornadi ali hude nevihte;

• kislega dežja in drugih okoljskih dejavnikov.

Uporaba in/ali namestitev neoriginalnih delov na vaš 
izdelek podjetja WEBER bo izničila to prostovoljno 
garancijo, ki tako ne bo več krila vseh poškodb. Vsako 
spreminjanje plinskega žara, ki ga ne odobri podjetje 
WEBER in ga ne opravi pooblaščeni serviser, bo 
izničilo to prostovoljno garancijo.

Obdelava garancijskega zahtevka
Če menite, da imate izdelek, ki ga krije ta prostovoljna 
garancija, stopite v stik s prodajalcem, od katerega 
ste kupili izdelek. Po potrebi lahko prav tako stopite v 
stik s službo za stranke pri Webru s pomočjo podatkov 
za stik na našem spletnem mestu (www.weber.
com). Po pregledu bo podjetje WEBER popravilo ali 
zamenjalo (po svoji izbiri) poškodovani del, ki ga krije 
ta prostovoljna garancija. Če popravilo ali menjava ni 
mogoča, lahko podjetje WEBER izbere (po svoji izbiri) 
zamenjavo zadevnega žara z novim žarom enake ali 
večje vrednosti. Podjetje WEBER lahko od vas zahteva 
vračilo delov v pregled, pri čemer mora lastnik izdelka 
predhodno poravnati poštne stroške. Stroški dostave 
bodo povrnjeni lastniku, če garancija okvaro krije.

Ko se obrnete na svojega prodajalca, imejte 
pripravljene naslednje podatke:

• Dokazilo o nakupu

• Fotografije domnevne napake

• Serijsko številko izdelka

Izjave o omejitvi odgovornosti
RAZEN GARANCIJE IN IZJAV O OMEJITVI 
ODGOVORNOSTI, KOT SO OPISANE V TEJ 
PROSTOVOLJNI GARANCIJSKI IZJAVI, V NJEJ NE 
OBSTAJAJO DRUGE GARANCIJE ALI PROSTOVOLJNE 
IZJAVE O ODGOVORNOSTI, KI BI PRESEGALE 
ZAKONSKO PREDPISANO ODGOVORNOST IN 
ZADEVALE PODJETJE WEBER. TRENUTNA 
PROSTOVOLJNA GARANCIJSKA IZJAVA PRAV 
TAKO NE OMEJUJE ALI IZKLJUČUJE SITUACIJ ALI 
ZAHTEVKOV, PRI KATERIH IMA PODJETJE WEBER 
ZAKONSKO PREDPISANO ODGOVORNOST.

NOBENA GARANCIJA NE VELJA PO IZTEKU 
DESETLETNEGA (10) OBDOBJA, KI GA POKRIVA 
TA PROSTOVOLJNA GARANCIJA. NOBENE DRUGE 
GARANCIJE, KI JIH PODELJUJE DRUGA OSEBA, 
VKLJUČNO Z DISTRIBUTERJEM ALI PRODAJALCEM, 
ZA DRUGE IZDELKE (KOT SO »PODALJŠANE 
GARANCIJE«), NE ZAVEZUJEJO PODJETJA WEBER. 
EKSKLUZIVNO SREDSTVO TE PROSTOVOLJNE 
GARANCIJE JE POPRAVILO ALI ZAMENJAVA DELA 
ALI IZDELKA.

V NOBENEM PRIMERU PO TEJ PROSTOVOLJNI 
GARANCIJI POVRAČILO NE MORE PRESEGATI 
NAKUPNE CENE PRODANEGA IZDELKA WEBER. 

ZA DELE IN DODATKE, ZAMENJANE V OKVIRU TE 
PROSTOVOLJNE GARANCIJE, VELJA GARANCIJA 
SAMO ZA PREOSTANEK ZGORAJ OMENJENEGA 
IZVIRNEGA DESETLETNEGA (10) OBDOBJA 
PROSTOVOLJNE GARANCIJE.

TA OMEJITEV NE VELJA V PRIMERIH NAMERNE IN 
HUDE MALOMARNOSTI IN V PRIMERIH ŠKODE ZA 
ČLOVEKOVO ŽIVLJENJE ALI ZDRAVJE ALI OSEBNE 
POŠKODBE, NAJ JE BILA ŠKODA NAPAKA WEBRA 
ALI NJEGOVIH PRAVNIH PREDSTAVNIKOM ALI 
ZASTOPNIKOV. 

TA PROSTOVOLJNA GARANCIJA SE NANAŠA SAMO 
NA ZASEBNO UPORABO IN SE NE NANAŠA NA 
ŽARE WEBER, UPORABLJENE V KOMERCIALNIH 
ALI SKUPNOSTNIH OKOLJIH, ALI NA UPORABO 
V OKOLJIH, KOT SO RESTAVRACIJE, HOTELI, 
LETOVIŠČA ALI PROSTORI ZA ODDAJANJE V NAJEM.

PODJETJE WEBER LAHKO OBČASNO SPREMENI 
DIZAJN SVOJIH IZDELKOV. NIČ V TEJ PROSTOVOLJNI 
GARANCIJI NE VELJA KOT OBVEZNOST, KI BI 
JO PODJETJE WEBER MORALO VKLJUČITI V 
DIZAJN PREJ PROIZVEDENIH IZDELKOV, TAKŠNE 
SPREMEMBE PA NE MOREJO BITI RAZUMLJENE 
KOT PRIZNANJE, DA SO BILI PREJŠNJI DIZAJNI 
OKVARJENI.

Za dodatne informacije za stike glejte seznam 
mednarodnih poslovnih enot na koncu tega 
uporabniškega priročnika.

Webrova obljuba (10-letna prostovoljna garancija EMEA)
Pri Webru smo ponosni na dvoje: da izdelujemo žare, ki trajajo, 
in da vam zagotavljamo izvrstno podporo do izteka življenjske 
dobe vašega izdelka.

W
EB

RO
VA

 o
bl

ju
ba

ZAVARUJTE  
SVOJO NALOŽBO

Zaščitite svoj žar z robustnim 
vrhunskim prekrivalom za žar.
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FUNKC IJE  ŽARA 
GENESIS  I I 

A   Vgrajen termometer
Če veste, kakšna je temperatura znotraj žara, jo lahko 
prilagodite, ko je to potrebno.

B  TUCK-AWAY warming rack
Ohranite hrano toplo ali specite stručke, medtem ko se 
glavna jed peče na rešetki. Ko je ne potrebujete, jo za 
preprosto shranjevanje zložite.  

C   Rešetka za peko sistema  
GOURMET BBQ SYSTEM

Odstranite krožni vstavek za peko in spremenite svoj 
žar v ploščo za peko na žaru, stojalo za peko perutnine, 
kamen za peko pice ali katerokoli drugo od številnih 
možnosti nastavkov, med katerimi lahko izbirate.

D   Stranske mizice z integriranimi 
kavlji za pripomočke

Uporabite stranske mizice in imejte pladnje, začimbe 
in pripomočke vedno na dosegu roke. Ključne 
pripomočke za peko na žaru obesite na kavlje za 
preprost dostop in boljšo organiziranost domačega 
delovnega okolja.

E   Sear Station (dodatni gorilnik za 
intenzivnejšo vročino)

Sear Station je oblikovan tako, da ustvari območje 
intenzivne vročine, ki vašemu mesu hitro doda 
zapečeni vzorec.

F   Združljivo z iGRILL 3
Termometer iGRILL 3, povezan z aplikacijo, nadzoruje 
hrano od začetka do konca peke in na vaši mobilni 
napravi prikazuje temperaturo v dejanskem času. 
(Dodatki so na prodaj ločeno.)

G   Stranski gorilnik
Stranski gorilnik uporabite za počasno vretje omake 
za žar ali sotiranje zelenjave, medtem ko se glavna jed 
peče pod pokrovom.

H   Bočno pritrjen plinski rezervoar
Pritrditev plinskega rezervoarja na zunanjo stran žara 
omogoča lažji dostop in odstranitev.

I   Omarica za žar
Omarica za žar doda skrit prostor za shranjevanje 
vsega vašega pomembnega orodja in pripomočkov za 
peko na žaru. 

Funkcije izdelka
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GS4 V ISOKOZMOGLJ IV 
S ISTEM ZA  PEKO 
ZA  ŽARU

Visokozmogljiv sistem za peko na žaru 
GS4 določa standarde v svetu plinskih 
žarov in WEBER postavlja v razred 
zase. Ta zmogljiv sistem za peko na 
žaru temelji na 65-letnih izkušnjah 
peke na žaru in kulinaričnem znanju 

ter, kar je najpomembneje, na željah in potrebah 
ljudi, ki so najpomembnejši – naše skupnosti ljudi, ki 
pečejo na žaru. Vsak sestavni del sistema GS4 je bil 
posebej oblikovan za preprosto uporabo in zagotavlja 
neprimerljivo zadovoljstvo pri domači peki na žaru.

1  Prižiganje INFINITY
Prižiganje Infinity zagotavlja zanesljivo 
prižiganje. Bodite prepričani, da boste 
prvič in vedno pripravljeni za peko na žaru.

2   Gorilniki
Edinstvena koničasta oblika zagotavlja stalni dovod 
plina od sprednje k zadnji strani. Zaradi enakomerne 
razporeditve vročine se bo hrana pekla enakomerno 
in dosledno povsod na rešetki za peko.

3   Rešetke FLAVORIZER BARS
Rešetke FLAVORIZER BARS iz nerjavečega jekla 
so izdelane pod ravno pravim kotom, da ujamejo 
tekočino, zaradi katere pride do dima in cvrčanja, ki 
hrani dodata okus po dimu, ki ga vsi poznamo in ga 
imamo pri tej hrani radi.

4   Sistem za upravljanje maščobe
Tekočino, ki je ne ujamejo rešetke FLAVORIZER BARS, 
vodi stran od gorilnikov v posodo za lovljenje za 
enkratno uporabo, ki se nahaja v posodi za peko, ki 
jo je mogoče odstraniti, pod prostorom za peko. Po 
potrebi odstranite posodo za lovljenje in zamenjajte 
posodo za zbiranje tekočine.
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POSREDNA VROČINA
PR IPRAVA 

Uporabite metodo posredne peke za večje kose mesa, ki se 
pečejo 20 minut ali več, ali za hrano, ki je tako občutljiva, da 
bi jo neposredna izpostavljenost vročini izsušila ali zažgala, kot 
so pečenke, kosi perutnine s kostjo, cele ribe, nežni fileji rib, celi 
piščanci, purani in rebra. Posredno vročino lahko uporabite za 
zaključno peko debelejše hrane ali kosov s kostjo, ki ste jih prej 
pekli ali popekli na neposredni vročini.

Pri posredni vročini se vročina nahaja na obeh straneh žara ali na 
eni strani. Hrana se nahaja na nesegretem delu rešetke za peko.

Plamen –  
neposredni ali posredni

NEPOSREDNA VROČINA
PR IPRAVA 

Uporabite metodo neposredne peke za majhne in nežne kose 
mesa, ki se pečejo manj kot 20 minut, kot so hamburgerji, zrezki, 
zarebrnice, kebabi, kosi perutnine brez kosti, ribji fileji, školjke in 
narezana zelenjava. 

Z neposredno vročino se ogenj nahaja neposredno pod hrano. 
Zapeče površino hrane, razvije okus ter teksturo in jo krasno 
karamelizira, medtem ko jo speče vse do sredine.

Na
sv

et
i i

n 
na

m
ig

i

MERILEC ČASA
Nastavite merilec časa in se izognite 
razočaranju zaradi zažgane večerje. 

Nič posebej prefinjenega ne potrebujete, 
le zanesljiv mora biti in preprost 

za uporabo.

 PRIPOMOČKI ZA ŽAR, KI JIH
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IZKLOP

NIZKO

SREDNJE

VKLOP/VISOKO

ROKAVICE ZA ŽAR
Če niste prepričani, si jih nadenite. 

Dobre rokavice so zaščitene in 
varujejo tako roko kot podlaht. 

 PRIPOMOČKI ZA ŽAR, KI JIH
 M
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VISOKO SREDNJE

IZKLOP
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Žar pred peko vedno najprej segrejte.
Če rešetke za peko niso dovolj vroče, se hrana 
prime nanje, zato je verjetno ne boste mogli 
pravilno speči in na njej narediti tistih krasnih 
vzorcev. Tudi če recept zahteva srednjo ali manjšo 
vročino, žar vedno najprej segrejte na najvišjo 
stopnjo. Odprite pokrov, povečajte vročino, zaprite 
pokrov in pustite, da se rešetka za peko segreva 
okrog deset minut ali dokler termometer na 
pokrovu ne pokaže 260 °C.

Na pecite na umazanih rešetkah.
Polaganje hrane na rešetke za peko, preden 
ste jih očistili, ni nikoli dobra zamisel. Ostanki 
hrane na rešetkah delujejo kot lepilo in rešetke 
zlepijo s svežo hrano. Da bi se izognili okušanju 
hrane prejšnjega večera pri današnjem kosilu, se 
prepričajte, da delate na čisti površini. Ko rešetke 
segrejete, uporabite krtačo za žar iz nerjavečega 
jekla, da bo površina čista in gladka.

Bodite del postopka.
Preden prižgete žar, se prepričajte, da imate na 
dosegu roke vse, kar potrebujete. Ne pozabite 
na ključne pripomočke za peko, že naoljeno in 
začinjeno hrano, premaze ali omake in čiste 
krožnike za že pečeno hrano. Če boste vmes morali 
hoditi v kuhinjo, to ne pomeni samo, da se pri peki 
ne boste zabavali, ampak boste lahko hrano tudi 
zažgali. Francoski kuharji temu pravijo mise en 
place (kar pomeni »postaviti na svoje mesto«). 
Mi temu pravimo, da ste prisotni.

Ne pozabite na nekaj prostega 
prostora.
Če boste na rešetke naložili preveč hrane, ne boste 
mogli biti fleksibilni. Vsaj četrtino rešetk pustite 
praznih, med posameznimi kosi pa pustite tudi precej 
prostora, da boste hrano z lahkoto prestavljali. Včasih 
peka na žaru zahteva hitre odločitve, zato je hrano 
treba urno premikati z enega mesta na drugega. 
Pustite si dovolj prostora za delo.

Ne kukajte.
Pokrov na vašem žaru ni namenjen samo 
temu, da zaustavi dež. V prvi vrsti je namenjen 
preprečevanju presežnega dovoda zraka ter 
uhajanju prevelikih količin toplote in dima. Ko 
je pokrov zaprt, so rešetke za peko bolj vroče, 
peka poteka hitreje, okus po dimu je močnejši, do 
izbruhov ognja pa prihaja redkeje. Zato ga pokrijte!

Hrano obrnite samo enkrat.
Kaj je boljšega kot sočen zrezek z globokimi vzorci 
in krasnimi karameliziranimi deli? Ključno za 
doseganje takšnih rezultatov je, da hrana ostaja 
na enem mestu. Včasih želimo hrano obrniti, 
preden doseže želeno barvo in okus. Skoraj v vseh 
primerih je to potrebno samo enkrat. Če hrano 
obrnete večkrat, verjetno preveč odpirate pokrov, 
kar povzroča vrsto drugih težav. Zato stopite korak 
nazaj in zaupajte svojemu žaru.

Vedeti, kdaj ukrotiti plamen.
Pri peki na žaru je včasih najpomembnejša stvar 
vedeti, kdaj jo zaključiti. Najzanesljivejši način, 
da preverite, ali je vaša hrana pripravljena, je, da 
kupite kuhinjski termometer. Ta tanek, majhen 
pripomoček vam bo pomagal prepoznati ključen 
trenutek, ko je vaša hrana najboljša.

Ne bojte se preizkušanja.
V 1950. letih je peka na žaru pomenila samo eno: 
prepečeno meso (in izključno meso), ki je zoglenelo 
na odprtem ognju. Sodobni mojstri peke na žaru ne 
potrebujejo kuhinje, da bi pripravili celotno kosilo. 
Uporabite ga za pripravo predjedi na žaru, prilog 
in celo sladic. Registrirajte svoj žar in prejemali 
boste posebne vsebine, ki vam bodo služile kot 
navdih. Z veseljem se bomo pridružili vašim 
pustolovščinam pri peki na žaru.

Prav in  
narobe pri peki

Nasveti in nam
igi

Optimizirajte 
prostor za 
peko na žaru
Uporaba police za segrevanje  
TUCK-AWAY (warming rack)
Uporabite polico za segrevanje, da bo hrana 
ostala topla, ali pa jo pospravite, ko je ne 
uporabljate. 

Polico za segrevanje zložite tako, da jo nekoliko 
dvignete in zavrtite navzdol. Pri nastavljanju 
stojala uporabite rokavice, ki so odporne proti 
vročini (in so skladne s standardom EN 407, 
stopnja prenosa vročine 2 ali več).
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Pomembne informacije 
o propanu in plinskih povezavah 
Kaj je utekočinjen naftni plin?
Utekočinjen naftni plin, ki ga imenujemo tudi UNP 
ali propan, je vnetljiv izdelek na osnovi nafte, ki se 
uporablja kot gorivo za vaš žar. Ko ni v jeklenki, je pri 
zmernih temperaturah in tlaku v plinastem stanju. Ko 
pa se pri zmernem tlaku nahaja v jeklenki, je UNP v 
tekočem stanju. Ko se tlak sprosti iz jeklenke, tekočina 
prehaja v plinasto stanje in postane plin.

Nasveti za varno ravnanje z jeklenko z UNP
• Udrta ali zarjavela jeklenka z UNP je nevarna in jo 

mora pregledati dobavitelj plina. Ne uporabljajte 
jeklenke s poškodovanim ventilom.

• Čeprav je morda videti, da je jeklenka prazna, je plin 
lahko še vedno prisoten, zato morate jeklenko temu 
primerno prevažati in shranjevati.

• Jeklenka z UNP mora biti nameščena, transportirana in 
shranjena v pokončnem in varnem položaju. Jeklenka 
vam ne sme pasti na tla in z njo ne smete ravnati grobo.

• Jeklenke z UNP ne smete nikoli shranjevati ali prevažati 
pri temperaturah, ki presežejo 50 °C (jeklenka bo 
postala prevroča, da bi se je dotaknili z roko).

Zahteve za jeklenko z UNP
• Uporabljajte jeklenke z najmanjšo zmogljivostjo 3 kg in 

največjo zmogljivostjo 13 kg.

Kaj je regulator?
Vaš plinski žar je opremljen z regulatorjem tlaka, 
napravo, ki nadzoruje in ohranja enakomeren tlak 
plina, ko se ta dovaja iz jeklenke z UNP. 

Zahteve za regulator in cev
• V Združenem kraljestvu mora imeti žar nameščen 

regulator, skladen z BS 3016, z nominalnim izhodnim 
tokom 37 milibarov.

• Dolžina cevi ne sme preseči 1,5 metra.

• Izogibajte se pregibanju cevi.

• Nadomestni regulator in cev morata biti skladna 
z navodili družbe Weber-Stephen Products LLC.

m POMEMBNO Priporočamo, da vsakih pet 
let zamenjate plinsko cev. Nekatere države 
zahtevajo, da se plinske cevi zamenjajo prej 
kot v petih letih. V takšnih primerih veljajo 
določila, ki veljajo v državi.

 Za zamenjavo cevi, regulatorja in ventilov 
stopite v stik s predstavnikom za pomoč 
kupcem na svojem območju prek podatkov 
za stik na našem spletnem mestu. 
Prijavite se na weber.com.

Velikosti odprtin ventila za gorilnik in podatki o porabi za žar 
GENESIS II

VELIKOSTI ODPRTIN ZA VENTILE GORILNIKOV

Država Kategorija plina Modeli s 3 gorilniki Modeli s 4 gorilniki

Češka republika, Ciper, 
Danska, Estonija, Finska, 
Hongkong, Indija, Islandija, 
Izrael, Japonska, Južna 
Afrika, Kitajska, Koreja, 
Latvija, Litva, Madžarska, 
Malta, Nizozemska, 
Norveška, Romunija, 
Rusija, Singapur, Slovaška, 
Slovenija, Švedska, Turčija

I3B/P (30 mbarov ali 2,8 
kPa) 

Glavni gorilniki 1,02 mm 
Dodatni gorilnik 0,84 mm 
Stranski gorilnik 1,02 mm

Glavni gorilniki 0,98 mm 
Dodatni gorilnik 0,84 mm 
Stranski gorilnik 
1,02 mm

Belgija, Francija, Grčija, 
Irska, Italija, Luksemburg, 
Portugalska, Španija, Švica, 
Združeno kraljestvo

I3+ (28–30/37 mbarov) Glavni gorilniki 0,94 mm 
Dodatni gorilnik 0,78 mm 
Stranski gorilnik 0,96 mm

Glavni gorilniki 0,91 mm 
Dodatni gorilnik 0,78 mm 
Stranski gorilnik 
0,96 mm

Poljska I3P (37 mbarov) Glavni gorilniki 0,94 mm 
Dodatni gorilnik 0,78 mm 
Stranski gorilnik 0,96 mm

Glavni gorilniki 0,91 mm 
Dodatni gorilnik 0,78 mm 
Stranski gorilnik 
0,96 mm

Avstrija, Nemčija I3B/P (50 mbarov) Glavni gorilniki 0,86 mm 
Dodatni gorilnik 0,72 mm 
Stranski gorilnik 0,85 mm

Glavni gorilniki 0,82 mm 
Dodatni gorilnik 0,72 mm 
Stranski gorilnik 
0,85 mm

PODATKI O PORABI

Modeli s 3 gorilniki Modeli s 4 gorilniki

17,5 kW propan 
20,1 kW butan

1251 g/h propan 
1463 g/h butan

20,2 kW propan 
23,3 kW butan

1444 g/h propan 
1696 g/h butan

Za
če

te
k
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Namestitev jeklenke z UNP in 
preverjanje uhajanja plina
Povežite regulator z jeklenko
1) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnika v 

izklopljenem  položaju. Preverite tako, da jih 
pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca.

2) Preverite vrsto svojega regulatorja in ga povežite 
z jeklenko z UNP po naslednjem postopku.  
Opomba: Pred priklopom se prepričajte, da sta ventil 
jeklenke z UNP in regulator zaprta.

 Povežite ga z obratom v smeri urnega kazalca (A) 
Regulator privijte na jeklenko z obratom v smeri 
urnega kazalca (a). Namestite regulator tako, da je 
luknjica za prezračevanje (b) obrnjena navzdol.

 Povežite ga z obratom v nasprotni smeri urnega 
kazalca (B) 
Regulator privijte na jeklenko z obratom v nasprotni 
smeri urnega kazalca.

 Povežite ga z obratom ročice v položaj (C) 
Obrnite ročico regulatorja (a) v nasprotni smeri urnega 
kazalca v izklopljen položaj. Regulator pritisnite 
navzdol na ventil jeklenke, dokler ni v položaju (b).

 Povežite ga z objemko (D) 
Prepričajte se, da je ročica regulatorja v izklopljenem 
položaju (a). Objemko regulatorja povlecite navzgor (b). 
Regulator potisnite na ventil jeklenke in ohranjajte 
tlak. Objemko povlecite navzdol (c). Če se regulator ne 
zaklene, ponovite postopek.

Opomba: Slike regulatorja v tem priročniku zaradi 
različnih državnih in regionalnih predpisov morda ne 
prikazujejo regulatorja, ki ga uporabljate na svojem žaru.

Namestitev jeklenke z UNP
Velikost in oblika jeklenke določata, ali bo ta 
nameščena na obešalu za jeklenko ali na tleh.

1) Preverite vrsto svoje jeklenke z UNP in sledite 
navodilom za pravilno namestitev.

 Obešena jeklenka (E) 
Obrnite jeklenko tako, da je odprtina za ventil 
obrnjena proti žaru. Jeklenko dvignite in jo obesite 
na obešalo. Prilagodite pas tako, da tesno objema 
jeklenko.

 Namestitev na tleh (F) 
Jeklenko namestite na tla zunaj omarice, na desno 
stran žara. Obrnite jeklenko tako, da je odprtina za 
ventil obrnjena proti žaru.

Začetek
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Kaj je preverjanje uhajanja plina?
Ko je jeklenka z UNP ustrezno nameščena, morate 
preveriti morebitno uhajanje plina. Preverjanje 
uhajanja plina je zanesljiv način, da preverite, ali po 
namestitvi jeklenke iz nje ne uhaja plin. Vedno ko 
ponovno napolnite jeklenko in jo na novo namestite, 
je treba preveriti naslednje spojke:

• Spojko, kjer je regulator povezan z jeklenko. 

• Spojko, kjer je plinska cev povezana s pregrado. 

• Spojko, kjer je pregrada povezana z valovito plinsko cevjo.

Preverjanje uhajanja plina
1) Za preverjanje uhajanja plina uporabite vlažne 

pripomočke: milnico, stekleničko s pršilom, krtačo 
ali krpo. Milnico lahko pripravite tako, da zmešate 
20 % tekočega mila z 80 % vode ali pa kupite že 
pripravljeno raztopino na oddelku za vodovod v 
katerikoli trgovini. 

2) Preverite vrsto regulatorja. Vklopite dovod plina z 
obratom ventila jeklenke v nasprotni smeri urnega 
kazalca (G) ali s premikom ročice regulatorja v 
vklopljen položaj (H).

m POZOR: Za preverjanje uhajanja plina ne 
uporabljajte odprtega ognja. Ko boste 
preverjali uhajanje plina, se prepričajte,  
da v bližini ni iskric ali odprtega ognja.

m POZOR: Uhajanje plina lahko povzroči požar 
ali eksplozijo.

m POZOR: Če plin uhaja, žara ne uporabljajte.

m POZOR: Če vidite, vohate ali slišite sikanje 
plina, ki uhaja iz jeklenke z UNP: 
1. Umaknite se od jeklenke z UNP. 
2. Ne poskušajte sami odpraviti težave. 
3. Pokličite gasilce. 

m POZOR: Pred odklopom regulatorja vedno 
zaprite ventil jeklenke. Med delovanjem žara 
ne poskušajte odklopiti plinskega regulatorja 
in cevi ali katerekoli plinske povezave.

m POZOR: Pod ali v bližini žara ne shranjujte 
rezervne jeklenke z UNP. Jeklenke nikoli ne 
napolnite več kot 80-%. Če teh opozoril ne 
boste natančno upoštevali, lahko povzročite 
požar, ki se lahko konča s smrtjo ali hudo 
poškodbo.

Za
če

te
k
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3) Če se pojavijo mehurčki, plin uhaja: 

a) Če plin uhaja na povezavi med regulatorjem in 
jeklenko ali povezavi med cevjo regulatorja in 
regulatorjem, (I), izklopite dovod plina. ŽARA 
NE UPORABLJAJTE. Obrnite se na predstavnika 
službe za podporo strankam na svojem območju 
prek podatkov za stik na našem spletnem mestu.

b) Če plin uhaja pri katerikoli spojki, kot je prikazano 
na sliki (J), spojko ponovno privijte s ključem 
in še enkrat preverite uhajanje plina z milnico. 
Če plin še vedno uhaja, ga izklopite. ŽARA NE 
UPORABLJAJTE.

c) Če plin uhaja pri katerikoli spojki, kot je 
prikazano na sliki (K), plin izklopite. ŽARA NE 
UPORABLJAJTE. 

 Če uhaja plin, se obrnite na predstavnika za pomoč 
strankam na svojem območju prek podatkov za stik 
na našem spletnem mestu.

4) Če se mehurčki ne pojavijo, je preverjanje uhajanja 
plina zaključeno. 

a) Zaprite dovod plina in povezavo splaknite z vodo.

OPOMBA: Ker so lahko raztopine, vključno z milnico, 
nekoliko korozivne, po zaključku preverjanja uhajanja 
plina vse povezave splaknite z vodo.

Dodatni previdnostni ukrepi pri 
uhajanju plina
Vedno ko ponovno napolnite jeklenko in jo na novo 
namestite, je za uhajanje plina treba preveriti 
naslednje spojke:

• Spojko pri regulatorju in kjer je regulator povezan 
z jeklenko (I). 

Sledite navodilom za »Preverjanje uhajanja plina«.

Odklopite regulator z jeklenke
1) Prepričajte se, da je ventil jeklenke z UNP ali ročica 

regulatorja zaprta. 

2) Odklopite regulator. 

Začetek
Začetek

K
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Pred prvo peko na žaru
Opravite prvo izžiganje
Pred prvo peko na žaru žar z zaprtim pokrovom vsaj 
20 minut segrevajte na najvišji temperaturi. 

Pred vsako peko na žaru
Vzdrževanje med uporabami
Načrt vzdrževanja med uporabami vključuje naslednje 
preproste, vendar pomembne korake, ki jih morate 
pred peko na žaru vedno izvesti.

Preverite maščobo
Vaš žar ima sistem za upravljanje maščobe, ki 
maščobo vodi stran od hrane v posodo za odvečno 
tekočino za enkratno uporabo. Ko pečete, je maščoba 
usmerjena v izvlečni pladenj za zbiranje maščobe in 
v posodo za lovljenje za enkratno uporabo, ki vodi v 
pladenj za lovljenje. Ta sistem morate očistiti pred 
vsako peko, da se izognete požarom.

1) Prepričajte se, da je žar izklopljen in hladen.

2) Odstranite izvlečni pladenj za zbiranje maščobe s 
potegom pladnja iz omarice (A). Odstranite odvečno 
maščobo s plastičnim strgalom.

3) Odstranite posodo za lovljenje (B). Preverite, ali je 
kaj odvečne maščobe v posodi za odvečno tekočino 
za enkratno uporabo, ki vodi v posodo za lovljenje. 
Če je potrebno, posodo za odvečno tekočino za 
enkratno uporabo zamenjajte z novo.

4) Ponovno namestite vse sestavne dele.

Preverjanje cevi
Cevi je treba preverjati redno.

1) Prepričajte se, da je žar izklopljen in hladen.

2) Preverite, ali ima cev razpoke, odrgnine ali 
vreznine (C). Če je cev kakorkoli poškodovana, žara 
ne uporabljajte.

Predhodno segrevanje žara
Za uspešno peko je nujno predhodno segrevanje 
žara. Predhodno segrevanje pomaga preprečiti, da se 
hrana prijemlje na rešetko, in rešetko ogreje dovolj, 
da se hrana lepo zapeče. Prav tako zažge ostanke prej 
pečene hrane.

1) Odprite pokrov žara.

2) Prižgite žar v skladu z navodili v tem priročniku za 
uporabo.

3) Zaprite pokrov.

4) Predhodno segrejte žar tako, da so vsi gorilniki 
obrnjeni v položaj vklop/visoko  10 do 15 minut ali 
dokler termometer ne pokaže temperature 260 °C 
(500 °F) (D). 

Očistite rešetko za peko.
Po predhodnem segrevanju bo lažje odstraniti koščke 
hrane ali ostankov, ki so ostali po prejšnji uporabi. Čiste 
rešetke bodo preprečile, da bi se hrana prijemala nanje. 

1) Rešetke skrtačite s krtačo za žar s ščetinami iz 
nerjavečega jekla takoj po predhodnem segrevanju (E).

m NEVARNOST: izvlečnega pladnja za zbiranje 
maščobe ali posode za peko ne oblagajte z 
aluminijasto folijo. 

m NEVARNOST: pred vsako uporabo preverite, 
ali se je na izvlečnem pladnju za zbiranje 
maščobe in posodi za lovljenje nabrala 
maščoba. Odstranite odvečno maščobo, da se 
izognete požaru zaradi maščobe. 

m OPOZORILO: pri delu z žarom uporabite 
rokavice za žar, ki so odporne proti vročini 
(in so skladne s standardom EN 407, stopnja 
prenosa vročine 2 ali več).

m OPOZORILO: redno preverjajte, ali s krtače za 
žar odpadajo ščetine in ali so obrabljene. Če 
na rešetki za peko ali krtači najdete odpadle 
ščetine, jo zamenjajte. Podjetje WEBER vam 
priporoča, da vsako pomlad kupite novo krtačo 
za žar iz nerjavečega jekla.

m OPOZORILO: če je cev kakorkoli poškodovana, 
žara ne uporabljajte. Cev nadomestite samo s 
cevjo, ki jo je odobrilo podjetje WEBER.

m OPOZORILO: naj bodo prezračevalne odprtine 
okrog rezervoarja proste in naj v njih ne bo 
smeti.
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ROKAVICE ZA ŽAR
Če niste prepričani, si jih nadenite. 

Dobre rokavice so zaščitene in 
varujejo tako roko kot podlaht. 
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m OPOZORILO: med prižiganjem odprite pokrov.

m OPOZORILO: med prižiganjem ali kuhanjem se 
ne nagibajte čez odprti žar.

m OPOZORILO: vsak gorilnik je treba prižgati 
posamično s pritiskom gumba za električno 
prižiganje. 

m OPOZORILO: če se gorilnik ne prižge v štirih 
sekundah, kontrolni gumb obrnite v izklopljen 
položaj. Počakajte pet minut, da se nabran plin 
razkadi, potem pa ponovite postopek.

Prižiganje žara
Uporaba električnega sistema za 
prižiganje žara
Vsak kontrolni gumb upravlja posamezen gorilnik in 
vsak gorilnik se prižge samostojno. Gorilnike prižigajte 
od leve proti desni. Vse gorilnike je treba prižgati za 
predhodno segrevanje, vendar med peko ni treba imeti 
prižganih vseh.  

1) Odprite pokrov žara (A).

2) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnika v 
izklopljenem  položaju. Preverite tako, da jih 
pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca (B).  
Opomba: pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi 
gorilnikov v izklopljenem položaju  , preden odprete 
jeklenko z UNP.

3) Priklopite dovod plina z obratom ventila jeklenke 
v nasprotni smeri urnega kazalca ali s premikom 
ročice regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od 
povezave vašega regulatorja/jeklenke.

4) Začnite z gorilnikom na skrajni levi. Pritisnite 
kontrolni gumb gorilnika in ga obrnite vnasprotni 
smeri urnega kazalca v  položaj vklop/visoko (C).

5) Pritisnite in držite gumb za električno prižiganje (D). 
Slišali boste tiktakanje. 

6) Ali je gorilnik prižgan, preverite tako, da pogledate 
skozi rešetko za peko in skozi polkrožni izrez v 
rešetki FLAVORIZER BARS. 

7) Če se gorilnik ne prižge, obrnite kontrolni gumb 
gorilnika v izklopljen  položaj in pred ponovnim 
prižiganjem počakajte pet minut, da se plin razkadi. 

8) Če se gorilnik prižge, ponovite korake od 4 do 6, da 
prižgete še preostale gorilnike. 

Če se gorilniki ne prižgejo z električnim prižiganjem, 
glejte razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV. Tam boste našli 
navodila za prižiganje žara z vžigalicami, ki vam bodo 
pomagala odkriti pravo težavo.

Zaugašanje gorilnikov
1) Pritisnite vse kontrolne gumbe za gorilnike in 

jih obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v 
izklopljen položaj . 

2) Na jeklenki izklopite dovod plina.

A

B C

D

Delovanje
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Uporaba Sear Stationa
Searing je tehnika neposredne peke, ki se uporablja pri 
mesu, kot so steaki, deli perutnine, ribe in zarebrnice. 
S to tehniko lahko hrano pri visoki temperaturi lepo 
zapečemo. In če na takšen način spečete meso na obeh 
straneh, karamelizirate površino hrane in ustvarite nove, 
odlične okuse.

Prižiganje dodatnega gorilnika  poteka podobno kot 
prižiganje glavnega gorilnika. Vsak gorilnik se prižge 
samostojno.

1) Odprite pokrov in prižgite vse gorilnike, vključno 
z dodatnim . Glejte UPORABA SISTEMA ZA 
ELEKTRIČNO PRIŽIGANJE ŽARA. 

2) Predhodno segrejte žar tako, da je pokrov zaprt in 
so vsi gorilniki obrnjeni v položaj vklop/visoko  
10 do 15 minut ali dokler termometer ne pokaže 
temperature 260 °C (500 °F).

3) Po predhodnem segrevanju pustite kontrolni gumb 
dodatnega gorilnika  in sosednje kontrolne 
gumbe gorilnikov v položaju vklop/visoko  (A). 
Dodatni gorilnik deluje v navezi s sosednjimi 
gorilniki (B). Preostale gorilnike lahko izklopite ali 
nastavite na nizko. 

4) Meso položite neposredno nad dodatni gorilnik in 
zaprite pokrov. Na vsaki strani ga pecite od ene 
do štirih minut (C), odvisno od vrste in debeline 
mesa. Ko zaključite peko, lahko meso prestavite na 
zmerno vročino in ga pečete do želene zapečenosti.

Opomba: vedno pecite z zaprtim pokrovom, da dosežete 
maksimalno vročino in se izognete izbruhom plamenov.

Ko boste imeli več izkušenj z uporabo dodatnega 
gorilnika, eksperimentirajte z različnimi časi peke, 
da pridete do rezultatov, ki vam najbolj ustrezajo.

Ugašanje gorilnikov
1) Pritisnite vse kontrolne gumbe za gorilnike in 

jih obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca v 
izklopljen položaj . 

2) Izklopite dovod plina pri jeklenki z UNP.
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Prižiganje stranskega gorilnika
Uporaba električnega prižiganja za 
prižiganje stranskega gorilnika
Če je eden ali več glavnih gorilnikov na vašem žaru 
že prižganih in bi radi prižgali stranski gorilnik, 
preskočite na korak 3. Če noben od glavnih gorilnikov 
ni prižgan in boste uporabljali samo stranski gorilnik, 
začnite s korakom 1. 

1) Preverite, ali je kontrolni gumb stranskega gorilnika 
v izklopljenem  položaju. Preverite tako, da ga 
pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca (A). 
Preverite tudi, ali so vsi kontrolni gumbi glavnega 
gorilnika v izklopljenem  položaju. 
Opomba: pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi 
gorilnikov v izklopljenem  položaju, preden odprete 
jeklenko z UNP.

2) Priklopite dovod plina z obratom ventila jeklenke 
v nasprotni smeri urnega kazalca ali s premikom 
ročice regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od 
povezave vašega regulatorja/jeklenke.

3) Odprite pokrov stranskega gorilnika (B).

4) Potisnite in obrnite kontrolni gumb stranskega 
gorilnika v nasprotni smeri urnega kazalca v 
položaj  vklop/visoko (C).

5) Pritisnite in držite gumb za električno prižiganje (D). 
Slišali boste klik vžigalnika. Preverite, ali je stranski 
gorilnik prižgan. Plamen stranskega gorilnika se 
lahko na sončen dan vidi slabše.

6) Ko se stranski gorilnik prižge, gumb še naprej 
obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler 
ne dosežete želenega položaja. 

7) Če se stranski gorilnik ne prižge v 4 sekundah, 
obrnite kontrolni gumb stranskega gorilnika v 
izklopljen  položaj in pred ponovnim prižiganjem 
počakajte pet minut, da se plin razkadi. 

Če se stranski gorilnik ne prižge z električnim 
prižiganjem, glejte razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV. 
Tam boste našli navodila za prižiganje stranskega 
gorilnika z vžigalico, ki vam bodo pomagala odkriti 
pravo težavo.

Če želite ugasniti stranski gorilnik
1) Pritisnite kontrolni gumb za stranski gorilnik in ga 

obrnite v smeri urnega kazalca v izklopljen položaj . 

2) Na jeklenki izklopite dovod plina.

m OPOZORILO: med prižiganjem odprite pokrov 
stranskega gorilnika.

m OPOZORILO: med prižiganjem ali kuhanjem se 
ne nagibajte čez stranski gorilnik.

m OPOZORILO: če se stranski gorilnik ne prižge 
v štirih sekundah, kontrolni gumb obrnite v 
izklopljen položaj. Počakajte pet minut, da 
se nabran plin razkadi, potem pa ponovite 
postopek.

B

D

Delovanje
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Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje notranjosti žara 
Če svojega žara ne vzdržujete pravilno, se lahko njegovo 
delovanje poslabša. Nizke temperature, neenakomerna 
vročina in hrana, ki se prijemlje na rešetko za peko so 
znaki, da sta čiščenje in vzdrževanje preslaba. Ko je vaš 
žar ugasnjen in hladen, začnite s čiščenjem notranjosti, 
od zgoraj navzdol. Temeljito čiščenje se priporoča vsaj 
dvakrat na leto. Če žar uporabljate pogosto, ga očistite 
štirikrat.

Čiščenje pokrova
Občasno boste na notranji strani pokrova opazili 
madeže »barve«. Med uporabo se maščoba in dim 
počasi spreminjata v oglje in se nalagata na notranji 
strani pokrova. Te obloge se sčasoma odluščijo in so 
videti zelo podobno barvi. Obloga ni strupena, vendar 
lahko delci padejo na hrano, če pokrova ne čistite 
redno. 

1) Skrtačite naloženo maščobo na notranji strani 
pokrova s krtačo s ščetinami iz nerjavečega jekla (A).  
Da bi se je v prihodnjo nabiralo kar najmanj, lahko 
notranjo stran pokrova po peki, ko je žar še topel (ne 
vroč!), pobrišete s papirnato brisačo.

Čiščenje rešetk za peko
Če ste rešetke za peko čistili, kot je priporočeno, bi 
moralo na njih ostati le malo ostankov.

1) Ko so rešetke na svojem mestu, skrtačite ostanke 
z rešetk za peko s krtačo s ščetinami iz nerjavečega 
jekla (B). 

2) Odstranite rešetke in jih odložite.

Čiščenje rešetk FLAVORIZER BARS
Rešetke FLAVORIZER BARS lovijo tekočino, zaradi 
katere nastajata dim in cvrčanje, ki vaši hrani dodajata 
okus. Tekočina, ki je ne ujamejo, je odvedena stran od 
gorilnikov. To pomaga preprečevati izbruhe plamenov 
v žaru in preprečuje zamašitev gorilnikov.

1) Postrgajte rešetke FLAVORIZER BARS s plastičnim 
strgalom (C).

2) Če je potrebno, rešetke FLAVORIZER BARS krtačite 
s krtačo s ščetinami iz nerjavečega jekla.

3) Odstranite rešetke FLAVORIZER BARS in jih odložite 
na stran. 

Čiščenje gorilnikov
Dve območji na gorilnikih, ki sta ključni za optimalno 
delovanje, sta vratci (majhni dvignjeni odprtini ob 
gorilnikih) in pregrade za pajke/mrčes na koncu 
gorilnika. Za varno delovanje je ključno, da sta ti 
območji čisti. 

Čiščenje vratc na gorilnikih

1) Uporabite čisto krtačo s ščetinami iz nerjavečega 
jekla, da očistite zunanjo stran gorilnikov. To storite 
tako, da skrtačite zgornji del vratc na gorilnikih (D).

2) Ko čistite gorilnike, bodite previdni, da ne 
poškodujete elektrode za prižiganje (E).

Čiščenje pregrad za pajke

1) Poiščite konce gorilnikov na spodnji strani nadzorne 
plošče, kjer so pritrjeni ventili. 

2) Očistite pregrade za pajke/mrčes na vseh gorilnikih 
z mehko krtačo s ščetinami (F). 

m OPOZORILO: Izklopite svoj žar in počakajte, 
da se pred čiščenjem dobro ohladi. 

m OPOZORILO: Sčasoma lahko površina REŠETK 
FLAVORIZER postane groba. Priporočamo, 
da si pri njihovi uporabi nadenete rokavice. 
REŠETK FLAVORIZER ali rešetk za peko ne 
čistite v pomivalnem koritu, pomivalnem stroju 
ali samočistilni pečici. 

m OPOZORILO: Ko čistite gorilnike, nikoli ne 
uporabljajte krtače, ki ste jo uporabljali za 
čiščenje rešetk za peko. Ostrih predmetov 
nikoli ne vstavljajte v odprtine gorilnikov. 

m POZOR: Sestavnih delov žara nikoli ne 
odlagajte na stranske mizice, saj bi lahko 
spraskali barvo ali površino nerjavečega jekla.

m POZOR: Za čiščenje žara ne uporabljajte 
abrazivnih loščil ali barv za nerjaveče jeklo, 
čistil, ki vsebujejo kislino, mineralnega 
alkohola ali ksilena, čistil za pečico, abrazivnih 
čistil (za kuhinjo) ali abrazivnih krpic za čiščenje.
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Čiščenje odbojnikov vročine
Odbojniki vročine, ki se nahajajo pod gorilniki, med 
peko po posodi za peko enakomerno razporejajo 
vročino. Če jih boste ohranjali čiste, bo to izboljšalo 
peko na vašem žaru.

1) Odbojnike vročine postrgajte s plastičnim 
strgalom (G).

2) Če je potrebno, odbojnike vročine skrtačite s krtačo 
s ščetinami iz nerjavečega jekla.

3) Odstranite odbojnike vročine in jih odložite.

Čiščenje posode za peko
Poglejte v notranjost posode za peko in preverite, ali 
so se v njej nabrali maščoba ali ostanki hrane. Če jih je 
preveč, lahko povzročijo požar.

1) Uporabite plastično strgalo, da postrgate ostanke 
s strani in dna žara v odprtino na dnu posode za 
peko (H). Ta odprtina vodi ostanke v izvlečni pladenj 
za zbiranje maščobe.

Čiščenje sistema za upravljanje maščobe
Sistem za upravljanje maščobe sestavljata izvlečni 
pladenj za zbiranje maščobe pod kotom in posoda 
za lovljenje. Ti sestavni deli so oblikovani tako, da jih 
lahko preprosto odstranite, očistite in zamenjate; kar 
so ključni koraki, vedno ko pripravljate žar. Navodila za 
pregledovanje sistema za upravljanje maščobe najdete 
v razdelku VZDRŽEVANJE MED UPORABAMI.

Čiščenje zunanjosti žara
Zunanjost vašega žara je lahko iz nerjavečega jekla, 
emajliranega s porcelanom, in plastike. WEBER glede 
na vrsto površine priporoča naslednje metode.

Čiščenje površin iz nerjavečega jekla
Nerjaveče jeklo čistite z uporabo nestrupenih, 
neabrazivnih čistil za čiščenje nerjavečega jekla 
ali loščil za uporabo pri zunanjih izdelkih in žarih. 
Uporabite krpo iz mikrovlaken za čiščenje v smeri 
poteka nerjavečega jekla. Ne uporabljajte papirnatih 
brisač. 

Opomba: ne tvegajte nastanka prask s čiščenjem 
nerjavečega jekla z abrazivnimi pastami. Paste ne čistijo 
in ne loščijo. Spremenile bodo barvo kovine, ker bodo 
odstranile vrhnji sloj iz kromovega oksida. 

Čiščenje pobarvanih delov, površin iz 
porcelanastega emajla in plastičnih delov
Pobarvane dele, površine iz porcelanastega emajla 
in plastične dele čistite s toplo milnico, papirnatimi 
brisačami ali krpo. Pobrišite jih, splaknite in temeljito 
osušite.

Čiščenje zunanjosti žarov, ki se nahajajo 
v edinstvenih okoljih
Če je vaš žar izpostavljen posebej agresivnemu okolju, 
zunanjost čistite pogosteje. Kisel dež, kemikalije iz 
bazena in slana voda lahko povzročijo rjavenje površin. 
Pobrišite zunanjost žara s toplo milnico. Dobro jo 
splaknite in osušite. Tedensko lahko nanesete tudi 
čistilo za čiščenje nerjavečega jekla, da preprečite 
rjavenje.

KRTAČA ZA ŽAR
Preden sploh začnete sanjati o peki na žaru, 
jo morate obvezno uporabiti. Hitro krtačenje 

vroče rešetke preprečuje, da bi na njej 
ostali zogleneli ostanki preteklih 
obrokov in se prijeli na tiste, ki jih 

trenutno pripravljate.
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TERMOMETER
Ta majhen in dokaj poceni pripomoček je 

ključen za hitro merjenje notranje 
temperature mesa med peko na žaru. 
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PLADNJI IZ FOLIJE
Popolni za oblaganje posod za lovljenje in 

priročnejše ter preprostejše čiščenje.
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GLAVNI GORILNIK/-I ali STRANSKI GORILNIK SE NE PRIŽGE 
ZNAK

•  Glavni gorilnik/-i ali stranski gorilnik se ne prižge po navodilih za električno prižiganje iz razdelka »Delovanje« iz tega 
priročnika za uporabo.

VZROK REŠITEV

Težava je v pretoku plina. Če se kateri koli gorilnik ne prižge, morate najprej ugotoviti, ali v gorilnik/-e doteka plin. To preverite tako, da 
sledite navodilom za »Prižiganje žara z vžigalico«.

Če prižiganje z vžigalico NE USPE, sledite predlogom za odpravljanje težav s »PRETOKOM PLINA« na 
naslednji strani.

Težava je v sistemu za električno prižiganje. Če se kateri koli gorilnik ne prižge, morate najprej ugotoviti, ali v gorilnik/-e doteka plin. To preverite tako, da 
sledite navodilom za »Prižiganje žara z vžigalico«.

Če prižiganje z vžigalico USPE, sledite navodilom za »Preverjanje sestavnih delov sistema za električno prižiganje«.

Uporaba vžigalic za 
prižiganje žara
Uporaba vžigalice za ugotavljanje,  
ali se v glavne gorilnike dovaja plin
1) Odprite pokrov žara.

2) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnika 
(vključno s kontrolnim gumbom stranskega 
gorilnika) v izklopljenem  položaju. Preverite tako, 
da jih pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca.  
Opomba: pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi 
gorilnikov v izklopljenem  položaju, preden odprete 
jeklenko z UNP.

3) Priklopite dovod plina z obratom ventila jeklenke 
v nasprotni smeri urnega kazalca ali s premikom 
ročice regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od 
povezave vašega regulatorja/jeklenke.

4) Začnite z gorilnikom na skrajni levi. Vžigalico 
postavite v držalo za vžigalice in jo prižgite. (Držalo 
za vžigalice se nahaja pod desno stransko mizico.) 
Prižgano vžigalico vstavite skozi rešetke za peko, 
mimo rešetk FLAVORIZER BARS in ob gorilnik (A).

5) Pritisnite kontrolni gumb gorilnika in ga počasi 
obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca proti  
položaju vklop/visoko. 

6) Ali je gorilnik prižgan, preverite tako, da pogledate 
skozi rešetko za peko in skozi izrez v rešetki 
FLAVORIZER BARS.

7) Če se gorilnik ne prižge v štirih sekundah, obrnite 
kontrolni gumb gorilnika v izklopljen  položaj in 
pred ponovnim prižiganjem počakajte pet minut, da 
se plin razkadi. Če so ponovni poskusi neuspešni, 
sledite navodilom za odpravljanje težav pri dovodu 
plina na naslednji strani.

8) Če se gorilnik prižge, je težava v sistemu za prižiganje. 
Sledite navodilom za »Preverjanje sestavnih delov 
električnega sistema za prižiganje«.

9) Zamenjajte držalo za vžigalice, tako da ga obesite 
pod desno stransko mizico (B).

Uporaba vžigalice za ugotavljanje,  
ali se v stranski gorilnik dovaja plin
1) Odprite pokrov stranskega gorilnika.

2) Preverite, ali so vsi kontrolni gumbi gorilnika 
(vključno s kontrolnim gumbom stranskega 
gorilnika) v izklopljenem  položaju. Preverite tako, 
da jih pritisnete in zavrtite v smeri urnega kazalca.  
Opomba: pomembno je, da so vsi kontrolni gumbi 
gorilnikov v izklopljenem  položaju, preden odprete 
jeklenko z UNP.

3) Priklopite dovod plina z obratom ventila jeklenke 
v nasprotni smeri urnega kazalca ali s premikom 
ročice regulatorja v vklopljen položaj, odvisno od 
povezave vašega regulatorja/jeklenke.

4) Vžigalico postavite v držalo za vžigalice in jo 
prižgite. (Držalo za vžigalice se nahaja pod desno 
stransko mizico.) Prižgano vžigalico podržite ob 
stranski gorilnik (C).

5) Pritisnite kontrolni gumb stranskega gorilnika in 
ga počasi obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca 
proti  položaju vklop/visoko.

6) Preverite, ali je stranski gorilnik prižgan. Plamen 
stranskega gorilnika se lahko na sončen dan vidi 
slabše. 

7) Če se stranski gorilnik ne prižge v 4 sekundah, 
obrnite kontrolni gumb stranskega gorilnika v 
izklopljen  položaj in pred ponovnim prižiganjem 
počakajte pet minut, da se plin razkadi. Če so ponovni 
poskusi neuspešni, sledite navodilom za odpravljanje 
težav pri dovodu plina na naslednji strani.

8) Če se gorilnik prižge, sledite spodnjim navodilom za 
»Preverjanje sestavnih delov električnega sistema 
za prižiganje«.
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NADOMESTNI 

DELI
Za nakup nadomestnih delov 

se obrnite na lokalnega prodajalca 
na svojem območju ali se prijavite na 

spletnem mestu weber.com.
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DOVOD PLINA 
ZNAK

• Žar ne doseže želene temperature ali se neenakomerno segreje. 
• Eden ali več gorilnikov se ne prižge.
• Tudi če je gorilnik v položaju visoko, je plamen majhen.
• Plameni ne gorijo po celotni dolžini gorilnika. 
• Plameni so neenakomerni.

VZROK REŠITEV

Nekatere države imajo regulatorje, ki, če je naprava 
aktivirana, omejujejo dovod plina. Ta varnostna 
možnost, ki je vgrajena v regulator, omejuje dovod 
plina v primeru uhajanja. Nezavedno lahko to 
varnostno možnost aktivirate tudi, če do uhajanja plina 
ni prišlo. To se običajno zgodi, ko na jeklenki z UNP 
vklopite dovod plina in eden ali več kontrolnih gumbov 
ni v izklopljenem položaju. Do tega lahko pride tudi, 
če prehitro odprete svojo plinsko jeklenko. 

Ponovno nastavite svojo napravo za omejevanje 
dovoda tako, da zaprete ventil plinske jeklenke in 
vse kontrolne gumbe gorilnikov obrnete v izklopljen 
položaj . Počakajte pet minut, da se nabran plin 
razkadi, potem pa znova prižgite žar po navodilih iz 
razdelka »Delovanje«.

Jeklenka z UNP vsebuje malo plina ali je prazna. Ponovno jo napolnite.

Cev za dovod plina je prepognjena ali zvita. Poravnajte cev za dovod plina.

Vratca na gorilnikih so umazana. Očistite vratca na gorilnikih. Glejte razdelek »Čiščenje 
vratc na gorilnikih«.

ZNAK

• Voham plin, plameni pa so videti rumeni in »leni«.

VZROK REŠITEV

Pregrade za pajke na gorilnikih so zamašene. Očistite pregrade za pajke. Glejte razdelek »Čiščenje 
pregrad za pajke« v razdelku o skrbi za izdelek. 
Glejte tudi slike in informacije v tem razdelku o 
pravilnem vzorcu plamenov in pregradah za pajke.

ZNAK

• Vonj po plinu in/ali rahlo sikanje.

VZROK REŠITEV

Notranje gumijasto tesnilo ventila pri jeklenki z UNP je 
morda poškodovano.

Preglejte gumijasto tesnilo. Če je poškodovano, 
jeklenko vrnite lokalnemu prodajalcu.

Pravilni vzorec plamenov
Gorilniki na žaru so bili tovarniško nastavljeni 
za ustrezen dovod mešanice zraka in plina. Če 
delujejo pravilno, boste opazili določen vzorec. 
Vrhovi se lahko občasno obarvajo rumeno (A),  
spodaj pa so svetlo modri (B) ali temno modri (C).

Pregrade za pajke
Zračne odprtine na gorilnikih (D) imajo pregrade 
iz nerjavečega jekla, ki preprečujejo pajkom in 
drugemu mrčesu, da bi pletli mreže in si v okolici 
gorilnikov gradili gnezda. Poleg tega se lahko na 
zunanji strani pregrad za pajke/mrčes nabirajo 
prah in ostanki, ki lahko ovirajo dovod kisika v 
gorilnike.

m OPOZORILO: Ne poskušajte popraviti nobenih 
delov za prenos plina, gorilnikov, sestavnih 
delov za vžig ali strukturnih sestavnih delov, 
ne da bi se obrnili na službo za kupce družbe 
Weber-Stephen Products LLC.

m OPOZORILO: Če za popravila in menjave ne 
uporabljate originalnih delov družbe Weber-
Stephen, to izniči garancijo. 

D
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Odpravljanje težav
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Preverjanje sestavnih delov električnega 
sistema za prižiganje
Ko pritisnete gumb za električni vžig, morate slišati 
tiktakanje. Če ga ne slišite, najprej preverite baterijo, 
nato pa še žice. 

Preverjanje baterije 

Pri bateriji, ki dovaja napajanje vašemu modulu za 
prižiganje, ki ga preverjate, lahko pride do treh težav:  

1) Nekatere baterije so v plastičnem ovoju. (Pazite, 
da te plastike ne zamenjate z nalepko na bateriji.) 
Preverite, ali ste ga odstranili. 

2) Prepričajte se, da ste baterijo pravilno vstavili (C).

3) Če je baterija stara, jo zamenjajte z novo.

Preverjanje žic 

Preveriti je treba dve morebitni težavi:  

1) Preverite, ali so žice za prižiganje varno povezane 
s terminali na gumbu za prižiganje pod nadzorno 
ploščo. 

2) Prepričajte se, da so žice za prižiganje ustrezno 
povezane z modulom za prižiganje. Terminali za 
žice so različnih barv, da ustrezajo terminalom 
na modulu za prižiganje. Število žic je odvisno 
od modela.

MASTEN ŽAR (barva, ki se lušči, in izbruhi plamenov) 
ZNAK

• Videti je, kot da bi se v notranjosti pokrova luščila barva.

VZROK REŠITEV

Kosi, ki jih vidite, so ostanki od peke, ki so zogleneli. To se občasno zgodi, ko žar uporabljate dlje časa.  
To ni okvara. Očistite pokrov. Glejte razdelek  
»Skrb za izdelek«.

ZNAK

• Izbruhi plamenov med peko ali segrevanjem.

VZROK REŠITEV

Na žaru so ostali ostanki hrane od prejšnje peke. Žar vedno najprej 10 do 15 minut segrevajte na najvišji 
stopnji.

Notranjost žara je treba temeljito očistiti. Sledite korakom v razdelku »Čiščenje in vzdrževanje« 
in očistite žar od vrha do tal.

Preverjanje ozemljitve 

Modeli 310, 315 in 435 imajo ozemljitev, povezano s 
konzolo zbiralnika. To lahko vidite, če pogledate pod 
nadzorno ploščo (D):  

1) Prepričajte se, da je ozemljitev ustrezno zavarovana 
z vijakom.
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POKLIČITE 
SLUŽBO 

ZA PODPORO 
STRANKAM

Če imate še vedno težave, stopite v stik s 
predstavnikom za pomoč kupcem na svojem 

območju prek podatkov za stik na 
spletni strani weber.com.
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335 Vezalna shema modula za prižiganje

435 Vezalna shema modula za prižiganje
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Vodič po peki na žaru 
Vrsta Debelina/teža Približen skupni čas peke na žaru

RDEČE MESO

Steak: Kare, ledvena pečenka,  
bržolni zrezek, zrezek T-bone in 
filet mignon (ledvična pečenka)

Debelina: 19 mm 4 do 6 minut, neposredna velika vročina

Debelina: 25 mm 6 do 8 minut, neposredna velika vročina

Debelina: 50 mm
14 do 18 minut, pecite 6 do 8 minut na neposredni veliki vročini, nato pa še 8 do 10 minut na 
posredni veliki vročini

Flank Steak (nekoliko trše meso) 0,68 do 0,90 kg, debelina: 19 mm 8 do 10 minut, neposredna srednja vročina

Goveja pleskavica Debelina: 19 mm 8 do 10 minut, neposredna srednja vročina

Ledvična pečenka 1,3 do 1,8 kg
45 do 60 minut, 15 minut na neposredni srednji vročini, nato pa še 30 do 45 minut na 
posredni srednji vročini

SVINJINA

Klobasa: sveža 85 g 20 do 25 minut, posredna nizka vročina

Zarebrnica: brez ali z kostjo

Debelina: 19 mm 6 do 8 minut, neposredna velika vročina

Debelina: 31 do 38 mm
10 do 12 minut, pecite 6 minut na neposredni veliki vročini, nato pa še 4 do 6 minut na 
posredni veliki vročini

Rebra: baby back, majhna rebrca 1,3 do 1,8 kg 1½ do 2 uri, posredna srednja vročina

Rebra: domača, s kostjo 1,3 do 1,8 kg 1½ do 2 uri, posredna srednja vročina

Ledvična pečenka 0,454 kg
30 minut, pecite 5 minut na neposredni veliki vročini, nato pa še 25 minut na posredni 
srednji vročini

PERUTNINA 

Piščančje prsi: brez kosti, brez kože 170 do 226 g 8 do 12 minut, neposredna srednja vročina

Piščančje bedro: brez kosti, brez kože 113 g 8 do 10 minut, neposredna srednja vročina

Kosi piščanca: s kostmi, mešani 85 do 170 g
36 do 40 minut, pecite 6 do 10 minut na neposredni nizki vročini, nato pa še 30 minut na 
posredni srednji vročini

Piščanec: celi 1,8–2,2 kg 1 do 1¼ ure, posredna srednja vročina

Cornwalska kokoš 0,68–0,90 kg 60 do 70 minut, posredna srednja vročina

Puran: celi, breznadeva 4,5–5,4 kg 2 do 2½ ure, posredna srednja vročina

MORSKA HRANA

Ribe, fileji ali zrezki: morski jezik, 
rdeči hlastač, losos, brancin, 
mečarica in tuna

Debelina: 6,3–12,7 mm 3 do 5 minut, neposredna srednja vročina

Debelina: 25–31 mm 10 do 12 minut, neposredna srednja vročina

Riba: cela
0,454 kg 15 do 20 minut, posredna srednja vročina

1,36 kg 30 do 45 minut, posredna srednja vročina

Rakci 42,5 g 2 do 4 minute, neposredna velika vročina

ZELENJAVA

Šparglji 12,7 mm premera 6 do 8 minut, neposredna srednja vročina

Koruza
Storž 25 do 30 minut, neposredna srednja vročina

Brez storža 10 do 15 minut, neposredna srednja vročina

Gobe
Šitake ali mlade gobice 8 do 10 minut, neposredna srednja vročina

Šampinjoni portobello 10 do 15 minut, neposredna srednja vročina

Čebula
Razpolovljena 35 do 40 minut, posredna srednja vročina

Rezine debeline 12,7 mm 8 do 12 minut, neposredna srednja vročina

Krompir
Celi 45 do 60 minut, posredna srednja vročina

Rezine debeline 12,7 mm 9 do 11 minut, kuhajte 3 minute, nato pa 6 do 8 minut pecite na neposredni srednji vročini

Vrste rezov, debelina, teža in čas peke, omenjeni zgoraj, so samo okvirni. Na čas peke lahko vplivajo dejavniki, kot so nadmorska višina, veter in zunanja temperatura. 
Dve okvirni pravili: Pecite zrezke, ribje fileje, kose piščanca brez kosti in zelenjavo z neposredno metodo in tako dolgo, kot je navedeno v preglednici (ali kot jih želite 
pripraviti), hrano pa enkrat obrnite. Pecite pečenke, celo perutnino, kose perutnine s kostjo, celo ribo in debelejše kose mesa s posredno metodo in tako dolgo, kot je 
navedeno v preglednici (ali dokler termometer ne zabeleži želene temperature notranjosti). Čas peke govedine in jagnjetine je do srednje pečenega mesa, razen če ni 
zapisano drugače. Preden jih razrežete, pustite večje kose mesa in debele zarebrnice ter zrezke počivati 5 do 10 minut. Notranja temperatura mesa se bo v tem času 
dvignila za 5 do 10 stopinj.

Vodič po peki na žaru

NE POZABITE NA REGISTRACIJO
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GENESIS II EP-435 GBS • SP-435 GBS
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Serijska številka

© 2018 Oblikovano in izdelano pri Weber-Stephen Products LLC, 
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067, ZDA.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., za vsako uporabo teh oznak s strani 
podjetja Weber-Stephen LLC pa je potrebna licenca. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Zapišite serijsko številko 
svojega žara v zgornje polje 
za prihodnjo uporabo. Serijska 
številka se nahaja na nalepki 
s podatki na zadnji desni strani 
oboda žara.

AUSTRIA
Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM
Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 90
service-be@weber.com

CHILE 
Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936 

CZECH REPUBLIC
Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DENMARK
Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE
Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY
Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND
Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA
Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ISRAEL
D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY
Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS
Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

POLAND
Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA
Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA
Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN
Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND
Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES
Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae 

UNITED KINGDOM
Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA
Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

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

For other eastern European countries, such as ROMANIA, 
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:  
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

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

weber. com


