HANDLEIDING

GRILL

1. INLEIDING
HARTELIJK DANK VOOR UW AANSCHAF VAN EEN OFYR® PRODUCT. DEZE HANDLEIDING IS BEDOELD
VOOR UW OFYR® GRILL ROUND, OFYR® HORIZONTAL SKEWER SET EN OFYR® BRAZILIAN GRILL.

SYMBOLEN

Gevaar!

Waarschuwing!

Opmerking!

1.1 OFYR® GRILL ROUND 85, 100 EN XL
Deze stoere, tweedelige grill is perfect om grotere stukken vlees op
uw OFYR kooktoestel te grillen. Plaats het grillrooster op de standaard
(11,5cm hoog voor de 85 en 100 modellen en 25cm hoog voor de
XL modellen) direct boven het vuur voor een houtskoolsmaak. De
kookplaat blijft toegankelijk zodat u tegelijkertijd andere gerechten
kunt bereiden en hout aan het vuur kunt toevoegen. Als OFYR 85,
100 en XL Grill Accessories Set is de Grill Round ook beschikbaar in
combinatie met de Horizontal Skewers Set zoals beschreven onder
1.2. Bij deze combinatie heeft de 85 set een standaard van 11,5cm
hoog, de 100 set een standaard van 21cm hoog en de XL Set een
standaard van 25cm hoog. De OFYR® Grill Round XL is ook onderdeel
van de OFYR® XL Grill Accessories Set PRO die verder bestaat uit
de Horizontal Skewers Ring, de Brazilian Grill Ring, 3 Skewers 105
(zie 1.2 en 1.3) en een Snuffer XL.

1.2 OFYR® HORIZONTAL SKEWERS SET 85, 100 EN XL
Deze set van 3 roestvrij stalen spiezen (85cm voor de 85 en 100
modellen en 105cm voor de XL modellen) met houten handvaten
en een 11,5cm hoge standaard voor de 85 modellen, een 21cm
hoge standaard voor de 100 modellen en een 25cm hoge standaard
voor de XL modellen is voor de echte barbecue fans. Geplaatst op
de verhoogde standaard (100 modellen) met de getande roestvrij
stalen ring is dit de ideale hoogte om vlees en groenten perfect te
grillen. De getande ring is ook los verkrijgbaar als Horizontal Skewers
Ring om te plaatsen in de standaard van de Grill Round 85 en 100.
Voor de Grill Round 85 en 100 zijn de Skewers 85 benodigd, die ook
los verkrijgbaar zijn. De OFYR® Horizontal Skewers Set maakt ook
deel uit van de OFYR 85,100 en XL Grill Accessories Set en van de
OFYR® XL Grill Accessories Set PRO.

1.3 OFYR® BRAZILIAN GRILL SET 100 EN XL
Maak van uw OFYR 100 of XL kooktoestel een Braziliaanse churrasco
barbecue met deze set van 3 spiezen (105cm), een speciale stalen
ring en een standaard (11,5cm hoog voor de 100 modellen en 25cm
hoog voor de XL modellen). Met de roestvrij stalen spiezen met
houten handvaten kunt u vlees, vis en groenten langzaam boven
het vuur garen. De speciale ring is ook los beschikbaar als Brazilian
Ring 100 om te plaatsen in de 10,5cm hoge standaard van de Grill
Round 100. De eveneens los verkrijgbare Skewers 105 moeten in
combinatie met deze ring gebruikt worden. De Brazilian Grill Set XL
maakt ook deel uit van de OFYR® XL Grill Accessories Set PRO.
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2. VEILIGHEIDS-, INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN 			
		 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN/TIPS
Laat uw OFYR® kooktoestel en grill tijdens het gebruik en na het gebruik, zolang de
onderdelen nog warm zijn, nooit onbeheerd achter.

			
			

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van uw OFYR® kooktoestel en grill tijdens en na
het gebruik zolang de onderdelen warm zijn.

			
			

De diverse onderdelen van de grill kunnen zeer warm worden tijdens het gebruik. Verplaats deze 		
onderdelen uitsluitend met hittebestendige handschoen zoals de OFYR® handschoenen.

			

Verwijder de silicone kapjes van de spiezen vóór gebruik.

			

Bij gebruik van de grills kan uw voedsel verbranden wanneer de vlammen te hoog zijn.

			
			

Als u de hete onderdelen van de grill van uw OFYR® kooktoestel afhaalt, plaats deze dan op
een hittebestendige ondergrond.

			
			

De onderdelen van uw grill zullen na gebruik vermoedelijk vet zijn. Als u deze op een stenen of 		
houten ondergrond plaatst, zullen vermoedelijk niet verwijderbare vlekken ontstaan.

			

Na gebruik moeten de grillroosters gereinigd worden en ingeolied worden.

			
			

De diverse onderdelen van de grill moeten in een droge ruimte met een laag
vochtigheidsgehalte bewaard worden, teneinde roestvorming te vermijden.
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3. GARANTIEVOORWAARDEN PER ONDERDEEL
Er geldt een beperkte tijdsgebonden garantie op het materiaal en de constructie van alle OFYR® Grills en Grill
accessoires voor de oorspronkelijke kopers of eigenaars, op voorwaarde dat ze hun Grills bij een erkende dealer
hebben gekocht en hun garantie op de vereiste manier hebben geregistreerd via de OFYR Club op www.ofyr.
club.
		B2C		
B2B
Staal		

2 jaar 		

1 jaar

Zwart gespoten staal		

2 jaar

1 jaar

Roestvrij staal		

2 jaar		

1 jaar

Hout		

2 jaar		

1 jaar

Deze garantie dekt fabricagefouten. Ze is van toepassing op de oorspronkelijke kopers of eigenaars van een
OFYR® Grills en Grill accessoires, op voorwaarde dat:
			
•
			
•
				

Ze hun toestel gekocht hebben bij een erkende dealer.
Ze de OFYR® Grills en Grill accessoires gemonteerd, gebruikt en onderhouden hebben
volgens de instructies in deze handleiding.

			 NIET GEDEKT DOOR GARANTIE
			
•
			
•
			
•
			
•
				

Slijtage, corrosie, vervorming en verkleuring van aan vuur blootgestelde onderdelen;
Corrosie en verkleuring veroorzaakt door invloeden van buitenaf;
Zichtbare onregelmatigheden als gevolg van het productproces.
Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van onze veiligheids-, installatie-, gebruiks- en 		
onderhoudsinstructies/tips.
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Neem voor meer informatie
contact op met een van onze
officiële distributeurs of dealers.
www.ofyr.com/store locator
Copyright OFYR.
Alle rechten voorbehouden.
OFYR Global B.V.
Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Nederland
+31 (0)165 74 31 10
info@ofyr.com
www.ofyr.com

Het ontwerp van sommige OFYR-producten heeft een
EU-registratie onder nr. 02580431 0001/2, nr. 003122373
0001 en nr. 007454590 0001. US Design Patents zijn
geregistreerd onder nr. US D798099 S en nr. US D830095 S.

Uw taal
niet gevonden?
Probeer eens
met deze
QR-code
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