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1. ÚVOD

DĚKUJEME, ŽE JSTE ZAKOUPIL(A) PRODUKT ZNAČKY OFYR®. TENTO NÁVOD JE URČEN PRO 
UŽIVATELE VÝROBKU OFYR® TABL’O. OBSAHUJE INFORMACE O VÝROBKU A POKYNY K JEHO 
SESTAVENÍ, POUŽITÍ, ÚDRŽBĚ, SKLADOVÁNÍ A TRANSPORTU.

1.1 ÚČEL POUŽITÍ

OFYR® Tabl’O je určen k venkovnímu vaření. Používání výrobku OFYR® Tabl’O jiným způsobem, 
než jaký je uveden v tomto návodu, se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Na 
poškození výrobku vyplývající z nesprávného použití se nevztahuje záruka. 

OFYR® nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nesprávným použitím výrobku.

1.2 ZÁRUKA

Na výrobek OFYR® Tabl’O poskytujeme záruku v délce jednoho roku pro profesionální použití 
a v délce dvou let pro konečné spotřebitele.
 
Tato záruka se vztahuje na výrobní vady. 
Záruku mohou uplatnit první kupující nebo vlastníci výrobku OFYR® Tabl’O za předpokladu, že  

   • zakoupili výrobek od autorizovaného prodejce
 
   •  sestavili, používali a udržovali výrobek OFYR® Tabl’O v souladu 
    s instrukcemi uváděnými v tomto návodu.

   Záruka se nevztahuje na

   •  opotřebení, korozi, deformaci a změnu barvy u částí vystavených ohni; 
 
   •  korozi a změnu barvy způsobenou externími vlivy;
 
   •  vizuální nepravidelnosti vyplývající z výrobního procesu.

1.3 SYMBOLY A IKONY

   Nebezpečí! Nebezpečí těžkého nebo smrtelného zranění nebo poškození výrobku.

   Výstraha! Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku.

  Pozor! Užitečná informace.  
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2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 Výrobek OFYR® Tabl’O pokládejte pouze na tvrdý, rovný, 
 ohnivzdorný a stabilní povrch. 

 Varnou jednotku OFYR® nikdy nenechávejte během používání bez dozoru.

 Během používání zajistěte, aby k ní neměly přístup děti ani domácí mazlíčci.

 OFYR® Tabl’O se během použití velmi zahřívá.

  Nikdy nepoužívejte OFYR® Tabl’O v interiéru nebo v částečně nebo zcela uzavřeném 
venkovním prostoru. Při takovém použití vzniká nebezpečný kouř, který může 
způsobit otravu oxidem uhelnatým.

  Pro rozdělávání ohně ve venkovním ohništi OFYR®  nikdy nepoužívejte čistý alkohol, 
benzín ani jiné chemické látky. Používejte výhradně podpalovače vyhovující normě 
EN 1860-3.

 Nikdy nehaste oheň vodou.

 Ujistěte se, že v prostoru okolo OFYR® Tabl’O  se nenacházejí žádné hořlavé materiály.

  Komínový startér Quick Starter po použití pokládejte na žáruvzdorný a nehořlavý 
povrch.

 Popel a varná plotna zůstávají po použití ještě dlouhou dobu horké. 

 Při přesypávání briket ze startéru Quick Starter do grilu 
 mohou ze startéru vypadnout žhavé uhlíky.

  Varování! Držadlo startéru Quick Starter může být po zapálení briket horké, pro 
uchopení startéru použijte rukavice OFYR Gloves nebo utěrku. 

 Jako palivo používejte pouze brikety. Nepoužívejte dřevo.

 Kontejner grilu briketami nepřeplňujte.

 Nepoužívejte OFYR® Tabl’O jako ohniště.
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3.  INFORMACE O VÝROBKU

OFYR® Tabl’O je stolní gril skládající se z varné plotny, roštu, vnitřní a vnější nádoby a podložky. Gril 
je určen k venkovnímu vaření. OFYR® Tabl’O je konstruován tak, aby odolával povětrnostním vlivům.

3.1 OBSAH BALENÍ

1. OFYR® Tabl’O Cooking unit
2. OFYR® Tabl’O Tool
3. OFYR® Tabl’O Quick Starter

Obrázek 1 – obsah balení

  Pro kompletní přehled příslušenství navštivte internetovou adresu www.ofyr.com.

1
2

3
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3.2 PŘEHLED DÍLŮ

1.  Varná plotna
Materiál:  litina
Rozměry:  Ø39,5 cm
Hmotnost:  4,3 kg

2.  Rošt
Materiál:  Černá práškovaná ocel
Rozměry:  Ø 36 cm
Hmotnost: 1,7 kg

3.  Vnitřní nádoba
Materiál:  Černá práškovaná ocel
Rozměry:  Ø38,5 cm
Hmotnost: 2,0 kg

4.  Vnější nádoba
Materiál:  Černá práškovaná ocel
Rozměry:  Ø 40 cm
Hmotnost: 3,2 kg

5.  OFYR® Tabl’O board
Materiál:  bakelit
Rozměry:  Ø 46,5 cm
Hmotnost: 1,5 kg

Obrázek 2 – přehled dílů

1

2

3

4

5
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3.3 DOPORUČENÉ BRIKETY 

OFYR® Tabl’O se smí používat pouze s briketami. Je možné použít různé typy briket, ale pro 

nejlepší výsledek vaření doporučujeme používat brikety OFYR® Coconut.
 
Brikety OFYR® Coconut jsou lepší pro životní prostředí, a nezatíží tak vaše svědomí.

 •  Brikety OFYR® Coconut se vyrábějí ze 100 % z přírodního odpadu průmyslu 
zpracovávajícího kokosové mléko, a přispívají tak k ochraně cenných lesů a jsou CO2 
neutrální.

 • Kokosové ořechy padají samy ze stromu a není třeba kvůli nim stromy kácet!

Palivo, které inspiruje a šetří peníze

 •  S briketami OFYR® Coconut potřebujete podstatně méně uhlí k tomu, abyste dosáhli 

stejného žáru a doby grilování jako s běžným dřevěným uhlím.

 • Díky podstatně vyšší výhřevnosti a inovativnímu tvaru 

  hoří brikety OFYR® Coconut třikrát déle než dřevěné uhlí.

 •  Nízké množství těkavých látek a vysoký podíl uhlíku jsou základem pro čisté spalování 

a rovnoměrný žár při konstantně vysoké teplotě. 

 •  Brikety OFYR® Coconut zůstávají tvarově stálé až do úplného shoření a lze je i po 

několika hodinách snadno přemisťovat, aniž by se žhnoucí uhlíky rozpadly. 

3.4 REGISTRACE

Zaregistrujte svůj OFYR® Tabl’O online a

 • staňte se členem klubu OFYR®;

 • získejte přístup k uživatelskému návodu a k více informacím o svém grilu;

 • dostávejte upozornění na aktualizace výrobku, tipy, triky a inspiraci ke grilování.

Pro dokončení registrace navštivte www.ofyr.club. Klub je k dispozici pouze v angličtině. 

OFYR® respektuje vaše soukromí
Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodány ani předány třetím stranám.
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4.  POUŽITÍ

Před prvním použitím OFYR® Tabl’O si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny (viz strana 4).

4.1  SESTAVENÍ
Ujistěte se, že se v okolí nenacházejí žádné hořlavé materiály. Umístěte podložku OFYR® Tabl’O na 

tvrdý, vodorovný, ohnivzdorný a stabilní povrch. Poskládejte na sebe vnější nádobu, vnitřní nádobu, 

rošt a varnou plotnu (obrázek 2).

4.2 PŘÍPRAVA K VAŘENÍ

Vezměte 12–16 kokosových 
briket OFYR. Na počtu briket 

závisí doba grilování.

Na dno startéru Quick Starter 
položte čtyři brikety. Umístěte 

je tak, aby díry v briketách 
směřovaly svisle.

Na první vrstvu briket položte 
další vrstvu 4 briket. Zopakujte 
kroky  2 a 3 pro vytvoření další 

vrstvy.

Otevřete vzduchové ventily 
pro maximální přísun kyslíku 

k  briketám.

Položte 2 kusy podpalovače  
na prostředek roštu.

Zapalte podpalovače.

KROK 1 KROK 2 KROK 3

KROK 4 KROK 5 KROK 6
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Umístěte Quick Starter  
nad podpalovače.

Vyčkejte, až se brikety rozpálí 
(zešednou) i v horní vrstvě.

Rozpálení trvá 25 – 30 minut. 

Jakmile jsou brikety rozpálené, 
nasypte je do grilu Tabl’O. 

Varování! Držadlo může být 
horké a ze dna startéru může 

vypadávat popel.*

Pomocí nástroje OFYR TABLO 
Tool uspořádejte brikety 
rovnoměrně do kruhu.

Pomocí nástroje Tool nasaďte 
varnou plotnu. Plotna se 

vyhřeje ca za 10 – 15 minut.

Pro grilování můžete použít 
obě strany plotny.

Přísun kyslíku regulujte pomocí 
nástroje Tool otevíráním nebo 

zavíráním vzduchových ventilů.

Obrázek 3 – příprava k vaření, krok za krokem
*Pro ochranu rukou použijte rukavice OFYR® Gloves nebo utěrku.

KROK 7 KROK 8 KROK 9

KROK 10 KROK 11 KROK 12

HORKÉ!
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4.3 REGULACE TEPLOTY

Pro regulaci teploty varné desky můžete využívat dva faktory: 

Přísun vzduchu a množství briket.

    Vysoké teploty mohou způsobit změnu barvy nebo uvolnění 

    povrchové úpravy některých částí grilu. Tento proces je nevyhnutelný a nemá 

    žádný vliv na výkon grilu OFYR® Tabl’O.

1.  Regulace vzduchu: otáčejte vnitřní nádobou za účelem otevření nebo zavření vzduchových 

ventilů ve vnější nádobě. Pro otočení vnitřní nádoby do požadované polohy použijte nástroj 

Tool. Viz bod 4.2 Příprava k vaření, krok 4 a 12.

2.  Pro přidání nebo odstranění briket použijte nástroj Tool nebo rukavice OFYR® Gloves pro 

nazdvižení varné plotny. Po přidání briket varnou plotnu vraťte zpět.

4.4 KONEC VAŘENÍ

Po ukončení vaření nechejte OFYR® Tabl’O vychladnout  a postupujte podle návodu v bodě 5.2.

     Nikdy nehaste oheň vodou.

  
     Nikdy nevhazujte žhavé uhlíky nebo horký popel do odpadkového koše.  

Vždy se před odstraňováním popela ujistěte, že je vyhaslý a vychladlý.

4.5 TIPY A TRIKY

  •  Vždy začínejte s dobře vyčištěnou grilovací plotnou. Zbytky pokrmů  

z předcházejícího grilování odstraňte kartáčem.

  •  Při grilování v malé společnosti nebo po kratší dobu je možné použít menší množství 

briket OFYR® Coconut . 

 

  •  Varnou plotnu čistěte, dokud je ještě teplá. K odstranění zbytků jídla použijte hadr. 

Potom rozkrojte citrón na dvě poloviny. Rozkrojeným citronem vyčistěte povrch 

plotny.

  • Ryba a zelenina potřebují více oleje než tučná masa. 

Pro více tipů a triků usnadňujících vaření navštivte 

náš kanál OFYR® na YouTube nebo webové stránky www.OFYR.com.
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5.  ÚDRŽBA

OFYR® Tabl’O nevyžaduje příliš údržby.

5.1 ČIŠTĚNÍ 

Varnou plotnu čistěte, dokud je ještě teplá. Před čištěním ostatních částí vyčkejte, až OFYR® Tabl’O 

vychladne.

1. Nazdvihněte varnou desku.

2. Odstraňte popel a zbytky briket. 

3. Vyčistěte všechny části vodou a neagresivním čisticím prostředkem.

  Žádnou část grilu nenamáčejte do vody ani nedávejte do myčky. 

4. Po vyčištění grilu naneste na povrch vrstvu oleje. 

5.2 ODSTRANĚNÍ POPELA A UHLÍKŮ
  • Pro odstranění popela a uhlíků použijte plechovou lopatku.

  • Pro ukládání popela a uhlíků používejte plechový kbelík.

  • Kbelík postavte vždy na nehořlavý povrch, 

   v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

  • Popel lze použít jako hnojivo do vaší zahrady.

6.  SKLADOVÁNÍ

Přes zimu doporučujeme skladovat OFYR® Tabl’O na suchém a nevytápěném místě.



Pro další informace kontaktujte prosím  
některého z autorizovaných prodejců. 
www.ofyr.com/store-locator

OFYR je registrovaná ochranná známka. 
Všechna práva vyhrazena.

Creative Outdoor Products B.V.
Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Nizozemsko

+31 (0)165 74 31 10
info@ofyr.com
www.ofyr.com

The design of OFYR Tabl’O has EU registration under
no 004407542-0004.
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