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OFYR on valmiina tarjoamaan upeita 

ruokaelämyksiä sinulle ja ystävillesi.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat.



ALOITA TÄSTÄ!

Avaa pakkaus ja seuraa tarkasti tämän 
ohjekirjan ohjeita. OFYR-grilliin kuuluu 
kolme osaa: jalka, malja ja paistolevy. 
Jokainen osa on painava, joten suosit-
telemme osien nostamista vähintään 
kahden henkilön voimin.

1. Aseta jalkaosa tasaiselle maalle, riit-
tävälle etäisyydelle helposti syttyvistä 
tai kuumuudelle herkistä materiaaleis-
ta. Huomioithan, että vaaleat pinnat, 
kuten kivi voi värjäytyä grillin tuhkasta, 
paistorasvasta tai grillin maljasta pois-
tuvasta sadevedestä.

2. Aseta malja jalkaosan päälle siten, 
että maljan alaosa asettuu jalan 
suureen reikään. Maljan asentoa voi 
säätää, jotta se asettuu vaakatasoon 
maanpinnan epätasaisuudesta huoli-
matta.

3. Aseta paistolevy maljan päälle. Varo 
ettet loukkaa sormiasi maljan ja levyn 
väliin. Suosittelemme, että tartut kiinni 
levyn sisäreunasta ja käytät suojakäsi-
neitä. Uusi levy voi tuntua tahmealta, 
koska se on suojakäsitelty tehtaalla 
valmiiksi kasviöljyllä.

POLTTO ENNEN 
KÄYTTÖÖNOTTOA 
 
Kun sytytät OFYR-grillin ensimmäistä 
kertaa, käytä pientä määrää puuta ja 
anna puiden palaa noin 30 minuuttia 
ennen kuin lisäät puita. Näin kuumuu-
den aiheuttamat muutokset paistole-
vyssä tapahtuvat hallitusti. Koska levyn 
sisä- ja ulkoreuna kuumenevat eri 
lämpötilaan, on täysin normaalia että 
levy voi hieman vääristyä kuumentues-
saan.

Kun levy on kuumentunut, pirskottele 
sille vähän oliiviöljyä. Levyn pinnasta 
saat kauniin ruskean/mustan, kun käy-
tät ensimmäisellä kuumennuskerralla 
oliiviöljyä.

Jatkossa paras vaihtoehto paistami-
seen on korkeita lämpötiloja sietävä 
kasviöljy, kuten auringonkukkaöljy.
Uudessa levyssä valmiina olevaa 
öljykerrosta on vaikea poistaa ilman 
seuraavia toimenpiteitä.

1. Puhdista levy kostealla liinalla. Mah-
dollisen ruosteen voit poistaa helposti 
teräsvillalla tai -harjalla.

2. Lado puut maljan pohjalle ja käytä 
halutessasi sytytyspaloja. Kuiva pyökki 
tai saarni ovat parhaimmat puuvaihto-
ehdot.

3. Pyyhi kuumentuvaa levyä ruokaöljyi-
sellä kankaalla tai paperilla tai hankaa 
öljyä lastalla. Toista useita kertoja.

4. Anna tulen sammua luonnollisesti. 
Levyn tummuminen kuuluu asiaan.

OFYR-grillin ominaisuudet paranevat 
muutaman käyttökerran jälkeen, kun 
öljy on palanut kiinni levyyn. Tämä 
helpottaa paistamista ja suojaa levyä 
korroosiolta.

OFYR-grillisi on nyt käyttövalmis!

KÄYTÖN AIKANA 
 
LÄMPÖTILA 
Kun olet sytyttänyt tulen OFYR-grilliin, 
anna sen palaa 30-45 minuuttia jotta 
levy ehtii kuumentua maksimaaliseen 
paistolämpötilaan 250–300 C. Levyn 
pinta on kuumimmillaan sisäreunassa. 
Tuuli ja puiden sijainti voivat vaikuttaa 
levyn eri kohtien lämpötilaan. Levy 
taipuu ja sen pinta kallistuu jonkin 
verran sisäänpäin kuumennettaessa.
Tällä ei ole vaikutusta ruoanlaittoon ja 
levy palautuu alkuperäiseen muotoon-
sa jäähdyttyään.

ÖLJY
Kun levy alkaa kuumentua, kaavi siitä 
mahdolliset öljyjäämät ja muut edel-
lisen käyttökerran epäpuhtaudet las-
talla. Kaada öljyä siihen kohtaan levyä 
missä haluat grillata. Levitä öljy levylle 
liinalla ja lisää sen jälkeen vielä hieman 
lisää öljyä paistokohtaan. Grillauksen 
aikana lisää öljyä tarpeen mukaan.

PUUALUSTAT
Jos haluat grillata hitaasti ja saada 
ruokaan vahvan savuaromin, käytä 
OFYR-puualustoja. Aseta ruoka seet-
ripuiselle alustalle ja alusta kuumalle 
paistolevylle.

KÄYTÖN JÄLKEEN 
 
TULEN SAMMUTTAMINEN 
Helpoin tapa on antaa tulen sammua 
itsekseen puiden palaessa loppuun. 
Yhtä vaivatonta on sammuttaa tuli lisä-
varusteena saatavalla ORYR-kannella. 
Mikäli tuli pitää sammuttaa nopeasti, 
voit kaataa vähän vettä maljaan. Huo-
mioithan, että tästä toimenpiteestä 
syntyy todennäköisesti savua sekä 
tuhkaa, joka valuu veden mukana 
poistoaukosta maahan.

HUOM!
OFYR-grillin pinnat voivat olla erittäin 
kuumia useita tunteja käytön jälkeen.

PUHDISTUS
Kun levy on jäähtynyt haaleaksi, puh-
dista se huolellisesti lastalla ja öljyä hy-
vin. Näin levy on käyttövalmis seuraa-
vaa kertaa varten ja öljy antaa suojaa 
korroosiota vastaan. Maljaan kertynyt 
tuhka on helppo puhdistaa harjalla ja 
rikkalapiolla ilman että irrotat levyä. 
Varmistathan, että tuhka on täysin 
jäähtynyt ennen kuin siirrät sen.

YLLÄPITO
OFYR tarvitsee vain vähän ylläpitoa. 
Voit pitää sen ulkona ympäri vuoden 
ilman erityistä suojaa. Muista pitää 
malja puhtaana esimerkiksi puiden 
lehdistä tai tuhkasta. Ajan kuluessa 
jalkaan ja maljaan kehittyy ruostetta 
(vähäisestä käytöstä tai liian vähäi-
sestä öljyämisestä johtuen). Ruoste 
voi itse asiassa ehkäistä korroosion 
etenemistä. Mikäli paistolevy ruostuu, 
se on helppo puhdistaa teräsharjal-
la tai porakoneen kuppiharjalla tai 
vastaavalla tuotteella. Mitä enemmän 
käytät OFYR-grilliä, sen paremmin 
siihen palanut öljy suojaa korroosiolta. 
Suosittelemmekin runsasta OFYR-gril-
lin käyttöä!

HUOMIOITAVAA 
 
TURVALLISUUSVAROITUS 
Kuten mitkä tahansa ruoanvalmistuk-
seen käytettävät välineet, OFYR tulee 
todella kuumaksi käytön aikana. Sen 
pinnat säilyvät kuumina myös pitkään 
käytön ja tulen sammumisen jälkeen.

Kaikki OFYR-grillin osat (paistolevy, 
malja ja jossain määrin myös jalka) 



voivat tulla kuumiksi käytön aika-
na. Grillin käyttäjän tulee huolehtia, 
etteivät ympärillä olevat ihmiset koske 
kuumiin osiin.

OFYR on suunniteltu puun ja grillihii-
len polttamiseen. Ei ole suositeltavaa 
käyttää muita polttoaineita.

Varmista, että käytön jälkeen poistet-
tava tuhka on varmasti sammunut.

VASTUU 
Tuotteen oikea ja turvallinen käyttö on 
grillin ostajan / käyttäjän vastuulla.
Ostaja hyväksyy ettei tuotteen val-
mistajaa Creative Outdoor Products 
B.V. tai sen työntekijää (mukaanlukien 
urakoitsijat tai vakituisessa tai tilapäi-
sessä työsuhteessa työskentelevät) 
voida pitää vastuussa henkilölle tai 
omaisuudelle aiheutuneesta haitasta 
tai vauriosta.

Ostaja hyväksyy vastuunsa suojella 
muita osapuolia, mukaanlukien kol-
mannet osapuolet, lapset ja lemmikki-
eläimet, vahingoilta joita voi aiheutua 
kuuman OFYR-grillin koskemisesta. 
Lisäksi ostaja hyväksyy riskit, joita voi 
aiheutua mikäli kuuma OFYR-grilli 
jätetään ilman valvontaa.

VAROITUS!
OFYR-grilli kuumenee käytön aikana 
paljon. Älä käytä OFYR-grilliä sisätilois-
sa. Älä käytä sytytysnestettä tai bensii-
niä grillin sytyttämiseen tai uudelleen 
sytyttämiseen. Käytä vain EN 1860-3 
mukaisia sytytyspaloja. Pidä lapset ja 
lemmikkieläimet pois grillin luota.

OFYR GRILLIN OSAT 

TÄRKEÄÄ TIETOA TUOT-
TEEN TURVALLISESTA KÄY-
TÖSTÄ.

RUOSTE
OFYR-grilleissä käytetään osia, jotka 
on valmistettu säänkestävästä teräk-
sestä. Materiaalille tunnusomainen 
ruosteinen patina on osa OFYR-grillin 
designia ja samalla se suojaa alla ole-
vaan metallia enemmältä korroosiolta. 
Suurin osa asiakkaistamme haluaa 
grillin valmiiksi ruosteen patinoimana 
ja siksi käsittelemme metallin tuotan-
tovaiheessa patinoitumisen nopeutta-
miseksi. Kun saat oman OFYR-grillisi, 
patina on uusi ja se irtoaa hankaukses-
ta. Huomioi tämä ja varo ettei ruoste 
sotke käsiäsi, vaatteitasi tai grillin 
alusmateriaalia.

SADEVESI
Kaikissa OFYR-grilleissä on pieni reikä 
maljan pohjassa. Reiän tehtävä on 
päästää sadevesi pois. Sadeveteen voi 
sekoittua tuhkaa ja ruostetta, joten 
ole tarkkana alusmateriaalin kanssa. 
Esimerkiksi puu voi värjäytyä sade-
vedestä. Suosittelemme, että asetat 
OFYR-grillin tiilien tai vastaavien päälle, 
jotka suojaavat muita pintamateriaale-
ja mahdolliselta värjääntymiseltä.

PUUTASOT
Joissakin OFYR-tuotteissa (esimerkiksi 
Island, Buther’s Block, Bench, Dres-
soir, Hocker) käytetään irrotettavaa 
puutasoa. Nämä puupinnat eivät 
kestä pitkäaikaista säärasitusta ja ne 
tulee säilyttää käytön jälkeen kuivassa 
paikassa. OFYR ei vastaa puutasojen 
mahdollisista vaurioista, mikäli niitä ei 
ole säilytetty suojassa säältä ja kosteu-
delta.

SÄÄDETTÄVÄT JALAT
OFYR-grilleissä ja osassa muita 
OFYR-tuotteita on säädettävät jalat, 
joiden ansiosta niitä voidaan käyttää 
myös epätasaisilla pinnoilla. Jalkojen 
säätövara on 1,5 cm eikä sitä ei tule 
ylittää. Ylitys voi johtaa tuotteen epä-
vakauteen. Älä liu’uta OFYR-tuotetta 
säädettävien jalkojen varassa. Jalat 
voivat rikkoontua.

SEINÄASENNUS
Puiden säilytykseen tarkoitetut 
OFYR-tuotteet ovat erittäin painavia 

täyteen ladottuna (1 täyteen ladottu 
metri painaa noin 250 kg). Tuotteet 
pitää kiinnittää asianmukaisesti ja 
vähintään 4-5 cm ruuveilla ennen 
käyttöä. Tuotteiden takaosassa on 
reiät kiinnitystä varten. Kysy oikean-
laiset kiinnitystarvikkeet rautakaupan 
ammattilaiselta.

VASTUUVAPAUS
Tässä esitteessä kuvattu OFYR-tuottei-
den oikeanlainen ja turvallinen käyttö 
on tuotteen ostajan tai leasaajan 
vastuulla. Ostaja tai leasaaja hyväksyy 
ettei tuotteen valmistajaa Creative 
Outdoor Products B.V. tai sen työnte-
kijää (mukaanlukien urakoitsijat tai va-
kituisessa tai tilapäisessä työsuhteessa 
työskentelevät) voida pitää vastuussa 
henkilölle tai omaisuudelle aiheu-
tuneesta haitasta tai vauriosta, joka 
on seurausta näiden käyttöohjeiden 
osittaisesta tai täydellisestä noudatta-
matta jättämisestä.

Levy

Malja

Jalka


