
SpaTend – a masszázsmedencék háza
SpaTrend Kft. | 2096 Üröm, Kőbányai út 16.

www.spatrend.hu | info@spatrend.hu

OFYR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ,KARBANTARTÁS, GARANCIA

Cégünk által biztosított garancia kizárólag a  rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre terjed
ki.  Kizárólag otthoni, normál használat esetén érvényesek – idegenforgalomban, vendéglátásban
vagy más hasonló  területen történő használat esetén nem érvényes.  Kérjük, minden esetben
kövesse a használati útmutatóban foglaltakat illetve a karbantartási és tisztítási utasításokat.

TELEPÍTÉS

Távolítsa el a csomagolást és kövesse a dobozon található utasításokat. Az OFYR készülék három
különálló  elemből áll: sütőfelület, tölcsér és alap. Mivel mindhárom elem kifejezetten nagy súlyú,
ezért mindenképpen  legalább két ember szükséges azok biztonságos megemeléséhez,
mozgatásához és összeállításához.

1. Helyezze az alapot a talajra és bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő távolságra van
minden éghető, vagy hőre érzékenyen reagáló tárgytól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a világos
árnyalatú felületek (pl.:  természetes kő burkolat) könnyedén elszíneződhetnek, foltok
alakulhatnak ki a hő, a sütés közben  esetlegesen lecsöpögő zsiradékok és az esővíz által a
készülékről lemosott anyagok által.
2. Helyezze a tölcsért az alapra, úgy, hogy a tölcsér alja az alap kör alakú nyílásába illeszkedjen.
A tölcsért  óvatosan mozgatva vízszintes állapotba hozhatja a tölcsér kör alakú nyílását. Ez
hasznos és szükséges  mozzanat, főleg, ha a talaj, melyre az alapot helyezte egyenetlen, vagy
nem vízszintes.
3. Helyezze a sütőfelületet a tölcsér tetejére. Kérjük, kiemelten ügyeljen arra, hogy a sütőfelület
elhelyezésekor az ujja, vagy más testrésze ne kerüljön a tölcsér és a sütőfelület közé. Ehhez a
sütőfelület  belső karimája alá helyezze a kezét és itt tartsa a felhelyezés utolsó pillanatáig. Az
OFYR készülék  összeállításához védőkesztyű viselését javasoljuk.

HASZNÁLAT ELŐTTI KIÉGETÉS

OFYR készüléke egy-két használat után kezd el tökéletesen működni, amikor a sütéshez használt
olaj már  vékony, egységes réteget alakított ki a sütőfelületen. Ez a felület egyszerűbbé teszi az
ételkészítést és megóvja  használaton kívüli OFYR készülékének felületeit a korróziótól.

Előfordulhat, hogy az új sütőfelületet a csomagolásból kivéve ragacsosnak érzi. Ez azért van, mert a
gyártási  folyamat végeztével növényi olajjal vonjuk be azt, hogy védjük és előkezeljük a felületet.

Az első használat alkalmával kiemelten fontos, hogy először csak kisméretű tüzet gyújtson és hagyja
azt égni  20-25 percen keresztül, mielőtt több tüzelőanyagot tenne a tűzre. Ez a lépés szükséges
ahhoz, hogy a  sütőfelület átmelegedjen és a hő hatására kitáguljon, elnyerje megfelelő formáját.
Mivel a sütőfelület  gyűrűjének külső és belső oldalát más mértékben éri a hő, teljes mértékben
természetes jelenség, ha a  sütőfelület kis mértékben deformálódik.

Sütéshez használjon magas füstpontú növényi olajat, ilyen például a napraforgó olaj. Ellenben az
első használat  alkalmával olívaolaj használatát ajánljuk.
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Ahogy a sütőfelület felforrósodik, öntsön kevés olívaolajat a sütőfelületre, mivel így tudja a
legegyszerűbben  eltávolítani a gyártási folyamat végeztével alkalmazott növényi olaj réteget.

1. Törölje át egy nedves törlőruhával a sütőfelületet. Egy acélgyapot darab, vagy egy acélkefe
segítségével  könnyedén eltávolíthatja a felületen esetlegesen kialakult rozsdát.

2. Halmozzon sátor alakban kifejezetten száraz fát a tölcsér belsejébe, helyezzen be gyújtóst
(pl.: begyújtó kocka) a tűztérbe. Leginkább a száraz bükk és kőris alkalmas erre.

3. Egy törlőruha vagy papírtörlő használatával vigyen fel egyenletes, vékony rétegben növényi
olajat a  sütőfelületre. Többször ismételje ezt meg.

4. Hagyja, hogy a tűztérben rakott tűz teljesen leégjen. Egy-két használat után, ahogy az olaj
ráég a  sütőfelületre, a sütőgyűrű barnás-feketés árnyalatot vesz fel.

Ezek után OFYR készüléke készen áll az első sütésre!

HASZNÁLAT KÖZBEN

HŐMÉRSÉKLET

Miután tüzet rakott OFYR készülékében, hagyjon 30-45 percet arra, hogy a sütőfelület elérje a
maximális 250- 300 °C sütési hőmérsékletet. A gyűrű legforróbb felülete mindig a tűzhöz legközelebb
eső része. Az esetleges  légmozgás és a tűz elhelyezkedése befolyásolhatja a sütőfelület különböző
részeinek hőmérsékletét. A  sütőfelület külső karimája enyhén megemelkedik a hő hatására, így a tűz
felé enyhén lejtős felület jön létre. Ez  nem befolyásolja a használatot, teljesen természetes folyamat.
A használat befejeztével, a hőmérséklet  csökkenésével a sütőfelület visszanyeri eredeti alakját.

OLAJ

Ahogy a sütőfelület elkezd felmelegedni, az OFYR készülékéhez melléket spatula használatával
kaparja le az  előző használatból esetlegesen megmaradt olaj maradványokat és vigyen fel új olajat a
sütőfelületre. Használat  közben többször is vigyen fel olajat a felületre, ahogy a készített étel sütése
megkívánja.

GRILLEZÉS FA DESZKÁN

Ha lassabban kívánja elkészíteni ételét, helyezzen cédrusfa deszkát a sütőfelületre és ezen készítse
el ételét.

HASZNÁLAT UTÁN

A TŰZ KIOLTÁSA

A legegyszerűbb módja a tűz kioltásának, ha hagyja magától leégni, vagy helyezzen rá külön
megvásárolható  OFYR tűzkoppintó tetőt. A tűz kioltásának meggyorsításához öntsön egy kevés vizet
a tűzre. Ez nem okoz kárt  OFYR készülékében, de legyen kiemelten óvatos a képződő füst, gőz és a
felszálló hamu miatt. MEGJEGYZÉS: OFYR készüléke használat után még hosszú ideig forró
maradhat, kérjük, mindig ügyeljen erre!

TISZTÍTÁS

Amint a sütőfelület langyosra hűlt, az OFYR készülékhez mellékelt spatula segítségével kaparja le a
sütőfelületen található olajat és ételmaradékokat, majd végül vigyen fel egy papírtörlő, vagy tiszta
törlőruha  segítségével egy vékony réteg növényi olajat a felületre. Ez a réteg megvédi az OFYR
készüléket a  rozsdásodástól és megkönnyíti a következő használatot. A tölcsérben található hamut
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egy hamuvödör, egy lapát és egy kefe segítségével könnyedén el tudja távolítani a tűztérből, anélkül,
hogy a sütőfelület gyűrűjét el kellene  mozdítania. Mindig ügyeljen arra, hogy a hamu teljesen
kihűljön, mielőtt elkezdené az eltávolítását.

KARBANTARTÁS

OFYR készüléke rendkívül kevés karbantartást igényel. Nyugodtan tárolhatja kültéren egész évben,
takaróponyva nélkül is, kizárólag arra kell ügyelnie, hogy a tölcsérben ne gyűljön fel semmilyen
termés, falevél,  hamu, vagy más szennyeződés. Idővel az OFYR készülék teljes felületén rozsdás
patina képződik. Ez a  rozsdaréteg tulajdonképpen megvédi az acélt a további korróziótól. A
sütőfelületen kialakuló rozsdát  könnyedén eltávolíthatja egy kefével, vagy más eszközzel, így
pillanatok alatt újra makulátlan lehet a felülete.  Minél gyakrabban használja OFYR készülékét, annál
jobban védi a sütőfelületet a rozsdásodástól, mivel a  sütéskor használt olaj természetes védőréteget
képez az acél felületen. Tehát, akkor tudja a legtovább épen és  szépen tartani OFYR sütőjét, ha a
lehető leggyakrabban használja.

Reméljük, hogy hosszú éveken keresztül örömét leli OFYR készüléke használatában.

JOGI NYILATKOZATOK

FIGYELMEZTETÉSEK, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Mint minden sütésre vagy főzésre használt eszköz vagy berendezés, OFYR készüléke is rendkívül
forróvá válhat  és a használat befejezése után is hosszú időn keresztül forró maradhat (a tűz kialvása
után órákkal is).

Az OFYR készülék minden eleme (sütőfelület, tölcsér és kisebb mértékben az alap is) rendkívül
forróvá válhat használat közben. Az ételkészítést végző személy (pl.: házigazda) felelőssége a
jelenlévők figyelmeztetése és az  OFYR készülék biztonságos üzemeltetése.

Az OFYR készülék fa, vagy faszén tüzelésű kültéri sütőeszköz. Ne használjon más
tüzelőanyagot! Használat után mindig ügyeljen arra, hogy a hamu teljesen kihűljön, mielőtt
elkezdené annak eltávolítását.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A megfelelő és rendeltetésszerű használat minden esetben a tulajdonos és a használó személy
felelőssége.

A vásárló elfogadja, hogy sem a gyártó,  sem a kereskedő, viszonteladó,  forgalmazó nem tehető
felelőssé az OFYR készülék üzemeltetéséből adódó személyi sérülésért vagy vagyoni  kárért.

A vásárló megérti és elfogadja, hogy a tulajdonos és a használó személy kizárólagos felelőssége az
OFYR  készülék biztonságos üzemeltetése és minden jelenlévő – beleértve minden harmadik felet,
gyermekeket,  háziállatokat - figyelmeztetése és a forró felületek megérintéséből adódó sérülésektől
való megóvása. Továbbá  a vásárló megérti és elfogadja a felügyelet nélkül hagyott, használatban
lévő OFYR készülék által okozott  veszélyeket.

Kérjük, tartsa meg a jelen használati útmutatót, melyet minden OFYR készülék használónak
kötelessége  elolvasni a sütő használata előtt.

NE HASZNÁLJON alkoholt, vagy gázolajat a tűz begyújtásához. Kizárólag az EN 1860-3
szabványnak megfelelő begyújtó folyadékot alkalmazzon!

A gyermekeket és háziállatokat tartsa távol az OFYR készüléktől!
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