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1. ÚVOD

ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPIL(A) PRODUKT ZNAČKY OFYR®. TENTO NÁVOD JE URČENÝ PRE 
POUŽÍVATEĽOV VÝROBKU OFYR® TABL’O. OBSAHUJE INFORMÁCIE O VÝROBKU A POKYNY K 
JEHO ZOSTAVENIU, POUŽITIU, ÚDRŽBE, SKLADOVANIU A PREPRAVE.

1.1 ÚČEL POUŽITIA

OFYR® Tabl’O je určený na vonkajšie varenie. Používaním výrobku OFYR® Tabl’O iným spôsobom, 
než je uvedené v tomto návode, sa považuje za použitie v rozpore s určeným použitím. Na 
poškodenie výrobku, spôsobené nesprávnym používaním, sa nevzťahuje záruka. 

OFYR® nenesie zodpovednosť za škody na zdraví a majetku spôsobené nesprávnym použitím 
výrobku.

1.2 ZÁRUKA

Na výrobok OFYR® Tabl’O poskytuje záruku jeden rok pre profesionálne použitie a dva roky pre 
koncových spotrebiteľov.
 
Táto záruka sa vzťahuje na výrobné chyby. 
Záruku si môžu uplatniť prví kupujúci alebo majitelia výrobku OFYR® Tabl’O za predpokladu, že  

   • si zakúpili výrobok od autorizovaného predajcu
 
   •  zostavili, používali a udržovali výrobok OFYR® Tabl’O v súlade 
    S inštrukciami uvedenými v tomto návode.

   Záruka sa nevzťahuje na 

   •  opotrebovanie, koróziu, deformáciu a zmenu farby na častiach vystavených ohňu; 
 
   •  koróziu a zmenu farby spôsobenú externými vplyvmi;
 
   •  vizuálne nepravidelnosti vyplývajúce z výrobného procesu.

1.3 SYMBOLY A IKONY

    Nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo ťažkého alebo smrteľného zranenia alebo 

poškodenia výrobku.

   Výstraha! Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia výrobku.

  Pozor! Užitočné informácie.  
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2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 Výrobok OFYR® Tabl’O pokladajte iba na tvrdý, rovný, 
 ohňuvzdorný a stabilný povrch. 

 Varnú jednotku OFYR® nikdy nenechávajte počas používania bez dozoru.

 Počas používania zaistite, aby k nej nemali prístup deti či domáce zvieratá.

 OFYR® Tabl’O sa počas používania zahrieva.

  Nikdy nepoužívajte OFYR® Tabl’O v interiéri a čiastočnom alebo úplne uzavretom 
vonkajšom priestore. Pri takomto použití vzniká nebezpečný dym, ktorý môže 
spôsobiť otravu oxidom uhoľnatým.

  Pre zakladanie ohňa vo vonkajšom ohnisku OFYR® nikdy nepoužívajte čistý alkohol, 
benzín ani iné chemické látky. Používajte iba podpaľovače vyhovujúce norme EN 
1860-3.

 Nikdy nehaste oheň vodou.

  Uistite sa, že v priestore okolo OFYR® Tabl’O sa nenachádzajú žiadne horľavé 
materiály.

  Komínový spúšťač Quick Starter položte pri použití na žiaruvzdorný a nehorľavý 
povrch.

 Popol a varná doska sú ešte teplé aj dlhší čas po použití. 

 Pri presýpaní brikiet zo spúšťača Quick Starter do grilu 
 môžu zo spúšťača vypadnúť žeravé uhlíky.

  Varovanie! Držadlo spúšťača Quick Starter môže byť po zapálení brikiet horúce, pre 
uchopenie spúšťača použite rukavice OFYR Gloves alebo utierku. 

 Ako palivo môžu byť použité jedine brikety. Nepoužívajte drevo.

 Kontajner grilu nepreplňujte briketami.

 Nepoužívajte OFYR® Tabl’O ako ohnisko.
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3. INFORMÁCIE O VÝROBKU

OFYR® Tabl’O je stolný gril, ktorý sa skladá z varnej dosky, roštu, vnútornej a vonkajšej nádoby a pod-
ložky. Gril je určený na vonkajšie varenie. OFYR® Tabl’O je skonštruovaný tak, aby odolal poveternost-
ným vplyvom.

3.1 OBSAH BALENIA

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

Obrázok 1 – obsah balenia

  Pre celkový prehľad príslušenstva navštívte internetovú stránku www.ofyr.com.

1
2

3
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3.2 PREHĽAD DIELOV

1.  Varná doska
Materiál:  liatina
Rozmery:  Ø39,5 cm
Hmotnosť:  4,3 kg

2.  Rošt
Materiál:  Čierna práškovaná oceľ
Rozmery:  Ø 36 cm
Hmotnosť: 1,7 kg

3.  Vnútorná nádoba
Materiál:  Čierna práškovaná oceľ
Rozmery:  Ø38,5 cm
Hmotnosť: 2,0 kg

4.  Vonkajšia nádoba
Materiál:  Čierna práškovaná oceľ
Rozmery:  Ø 40 cm
Hmotnosť: 3,2 kg

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

Obrázok 2 – prehľad dielov

1

2

3

4

5
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3.3 ODPORÚČANÉ BRIKETY 

OFYR® Tabl’O sa môže používať jedine s briketami. Môžete použiť rôzne typy brikiet, ale pre 

najlepší výsledok pri varení odporúčame používať brikety OFYR® Coconut.
 
Brikety OFYR® Coconut sú najlepšie pre životné prostredie a nezaťažujú tak vaše svedomie.

 •  Brikety OFYR® Coconut sa vyrábajú zo 100 % z prírodného odpadu priemyslu, ktorý 
spracováva kokosové mlieko, a prispievajú tak k ochrane cenných lesov a sú CO2 
neutrálne.

 • Kokosové orechy padajú zo stromu samé a nie je potrebné rúbať stromy!

Palivo, ktoré inšpiruje a šetrí peniaze

 •  S briketami OFYR® Coconut potrebuje výrazne menej uhlia k tomu, aby ste dosiahli 

rovnaký oheň a dobu grilovania ako s bežným dreveným uhlím.

 • Vďaka výrazne vyššej výhrevnosti a inovatívnemu tvaru 

  Horia brikety OFYR® Coconut trikrát dlhšie než drevené uhlie.

 •  Nízke množstvo unikajúcich látok a vysoký podiel uhlíkov sú základom pre čisté 

spaľovanie a rovnomerný oheň pri konštantne vysokej teplote. 

 •  Brikety OFYR® Coconut zostávajú tvarovo rovnaké až do úplného zhorenia a môžete 

ich ľahko premiestniť aj po niekoľkých hodinách bez toho, aby sa žeravé uhlíky 

rozpadli. 

3.4 REGISTRÁCIA

Zaregistrujte svoj OFYR® Tabl’O online a

 • staňte sa členom klubu OFYR®;

 • získajte prístup k používateľskému návodu a ďalším informáciám o svojom grile;

 •  dostávajte upozornenia na o aktualizáciách výrobku , tipy, triky a inšpiráciu na 

grilovanie.

Pre dokončenie registrácie navštívte www.ofyr.club. Klub je k dispozícii len v anglickom jazyku. 

OFYR® rešpektuje vaše súkromie.
Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať ani poskytovať tretím stranám.
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4. POUŽITIE

Pre prvým použitím OFYR® Tabl’O si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny (pozri strana 4).

4.1 ZOSTAVENIE
Uistite sa, že sa v okolí nenachádzajú žiadne horľavé materiály. Umiestnite podložku OFYR® Tabl’O 

na tvrdý, vodorovný, ohňuvzdorný a stabilný povrch. Poskladajte na seba vonkajšiu nádobu, vnútor-

nú nádobu, rošt a varnú dosku (obrázok 2).

4.2 PRÍPRAVA NA VARENIE

Vezmite 12 – 16 kokosových 
brikiet OFYR. Od množstva 

brikiet závisí doba grilovania.

Na dno spúšťača Quick Starter 
položte štyri brikety. Umiestnite 

ich tak, aby diery v briketách 
smerovali zvisle.

Na prvú vrstvu brikiet položte 
ďalšiu vrstvu 4 brikiet. 

Zopakujte kroky 2 a 3 pre 
vytvorenie ďalšej vrstvy.

Otvorte vzduchové ventily 
pre maximálny prísun kyslíka 

k briketám.

Položte 2 kusy podpaľovača 
na stred roštu.

Zapáľte podpaľovač.

KROK 1 KROK 2 KROK 3

KROK 4 KROK 5 KROK 6
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Umiestnite Quick Starter 
nad podpaľovače.

Počkajte, kým sa brikety 
rozpália (brikety majú sivú 

farbu) aj v hornej vrstve.
Rozpálení trvá 25 – 30 minút.

Hneď ako sú brikety rozpálené, 
nasypte ich do grilu Tabl’O. 

Varovanie! Držadlo môže byť 
horúce a z dna spúšťača môže 

vypadávať popol.*

Pomocou nástroja OFYR 
TABLO Tool umiestnite brikety 

rovnomerne do kruhu.

Pomocou nástroja Tool nasaďte 
varnú dosku. Doska sa vyhreje 

približne za 10 – 15 minút.

Pre grilovanie môžete použiť 
obidve strany dosky. Prísun 
kyslíka regulujete pomocou 

nástroja otváraním alebo 
zatváraním vzduchových 

ventilov.

Obrázok 3 – príprava na varenie, krok za krokom
*Pre ochranu rúk použite rukavice OFYR® Gloves alebo utierku.

KROK 7 KROK 8 KROK 9

KROK 10 KROK 11 KROK 12

HORÚCE!
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4.3 REGULÁCIA TEPLOTY

Pre reguláciu teploty varnej dosky môžete využívať dva faktory: 

Prísun vzduchu a množstvo brikiet.

    Vysoké teploty môžu spôsobiť zmeny farby alebo uvoľnenie 

    povrchovej úpravy niektorých častí grilu. Tento proces je nevyhnutný a nemá 

    Žiadny vplyv na výkon grilu OFYR® Tabl’O.

1.  Regulácia vzduchu: otáčajte vnútornú nádobu za účelom otvárania alebo zatvárania 

vzduchových ventilov vo vonkajšej nádobe. Pre otáčanie vnútornej nádoby do požadovanej 

polohy použite nástroj Tool. Pozri bod 4.2 Príprava na varenie, krok 4 a 12

2.  Pre pridanie alebo odstránenie brikiet použite nástroj Tool alebo rukavice OFYR® Gloves pre 

nadvihnutie varnej dosky. Po pridaní brikiet vráťte varnú dosku späť.

4.4 KONIEC VARENIA

Po ukončení varenia nechajte OFYR® Tabl’O vychladnúť a postupujte podľa návodu v bode 5.2.

     Nikdy nehaste oheň vodou.

  
     Nikdy nevyhadzujte žeravé uhlíky alebo horúci popol do odpadkového koša.  

Pred odstránením popola sa vždy uistite, že je vyhasnutý a vychladnutý.

4.5 TIPY A TRIKY

  •  Vždy začínajte s dobre vyčistenou grilovacou platňou. Zvyšky jedla 

z predchádzajúceho grilovania odstráňte kefou.

  •  Pri grilovaní v malej spoločnosti alebo len na krátky čas môžete použiť menšie 

množstvo brikiet OFYR® Coconut . 

 

  •  Varnú platňu očistite, pokiaľ je ešte teplá. Pre odstránenie zvyškov jedla použite 

handričku. Následne rozkrojte citrón na dve polovice. Povrch platne vyčistíte 

rozkrojeným citrónom.

  • Ryba a zelenina potrebujú viac oleja než mastné mäso. 

Pre viac tipov a trikov, ktoré vám uľahčia varenie navštívte 

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

OFYR® Tabl’O nie je náročný na údržbu.

5.1 ČISTENIE 

Varnú platňu očistite, pokiaľ je ešte teplá. Pred čistením ostatných častí počkajte, kým OFYR Tabl’O 

vychladne.

1. Nadvihnite varnú dosku.

2. Odstráňte popol a zvyšky brikiet. 

3. Očistite všetky časti vodou a neagresívnymi prostriedkami.

  Žiadnu časť grilu nenamáčajte do vody ani ju nedávajte do umývačky riadu. 

4. Po vyčistení grilu naneste na povrch vrstvu oleja. 

5.2 ODSTRÁNENIE POPOLA A UHLÍKOV

  • Pre odstránenie uhlíkov a popola použite plechovú lopatku.

  • Pre uskladnenie popola a uhlíka použite plechové vedro.

  • Vedro umiestnite vždy na nehorľavý povrch, 

   v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov.

  • Popol môžete použiť ako hnojivo do vašej záhrady.

6. SKLADOVANIE

Počas zimy odporúčame skladovať OFYR® Tabl’O na suchom a nevykurovanom mieste.



Pre viac informácií kontaktujte, prosím, 
niektorého z autorizovaných predajcov. 
www.ofyr.com/store-locator

OFYR je registrovaná ochranná známka. 
Všetky práva vyhradené.

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

+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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