Venkovní ohniště OFYR
Blahopřejeme vám k nákupu OFYRU. Před použitím OFYRU si prosím pečlivě přečtěte
návod na použití.
Návod k použití
INSTALACE
Sundejte obal a postupujte podle návodu na krabici. OFYR je vyroben ze tří samostatných
částí: plotny, kónického ohniště a podstavce. Vzhledem k tomu že jsou jednotlivé díly těžké,
doporučujeme, aby je při instalaci zvedaly a přenášely dvě osoby.
1 Podstavec postavte na rovnou zem a ujistěte se, že je v bezpečné vzdálenosti od
jakýchkoli hořlavých předmětů a předmětů, které nesnáší horko. Je třeba vzít na vědomí, že
světlý povrch jako je kámen se snadno zatřísní při rozpálení (žhavý popel), při vaření
(mastnota) a při odtékání dešťové vody.
2 Ohniště umístíte na podstavec tak, že spodní část ohniště zasadíte do velkého kruhového
otvoru. Polohu ohniště usazeného v otvoru lze vyrovnat (využijete v případě, stojí-li OFYR
na mírně nerovné ploše).
3 Na ohniště umístěte plotnu. Dávejte prosím pozor, aby se vám při manipulaci nedostaly
prsty mezi plotnu a ohniště. Takové nehody se vyvarujete, pokud budete v poslední fázi
držet ohniště zevnitř. Doporučujeme použít rukavice.
ZAPÁLENÍ OHNIŠTĚ PŘED POUŽITÍM
Venkovní ohniště OFYR funguje nejlépe po jednom nebo dvou použitích, jakmile se
rozpálený olej vsákne do plotny. Tento postup napomáhá přípravě jídla a chrání plotnu před
korozí při delším nepoužívání. Vzhledem k tomu že už v továrně došlo k ošetření plotny
rostlinným olejem, který vytvořil ochrannou vrstvu, může se nová plotna zdát na dotek
lepkavá. Když poprvé zapálíte v OFYRU oheň, je důležité udržet mírný plamen a nechat ho
hořet po dobu 20-25 minut, než přidáte další palivo. Plotna tak postupně změní
s přibývajícím žárem tvar. Jelikož se vnitřní a vnější okraje plotny nerozpálí po celé ploše
stejnoměrně, je běžné, že dojde k určité deformaci. Pro přípravu jídla je nejlepší použít
rostlinný olej; nějaký s vyšším kouřovým bodem jako je slunečnicový olej. Chcete-li, aby
plotna získala pěknou hnědou/černou barvu, doporučujeme použít při prvním zapálení
olivový olej. Jakmile se plotna poprvé rozpálí, pokapejte ji trochou olivového oleje. Bez
provedení následujícího kroku těžko odstraníte stávající vrstvu oleje.
1 Otřete plotnu vlhkým hadříkem dočista. Případný rez na plotně snadno odstraníte
drátěnkou nebo ocelovým kartáčkem.
2 Uprostřed ohniště poskládejte suchá dřívka do pyramidy, použijte podpalovač. Velmi dobře
hoří bukové nebo jasanové průmyslově sušené dřevo.
3 S pomocí hadříku nebo papírové utěrky potřete plotnu olejem na vaření. Tento postup
několikrát opakujte.
4 Nechte oheň přirozeně dohořet. Povrch vsákne rozpálený olej a po jednom nebo dvou
užitích se plotna zbarví do tmavohněda nebo černa. Nyní je OFYR připraven k použití.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ
Teplota Jakmile ohniště OFYR zapálíte, počkejte 30-45 minut, než se plotna rozpálí na
maximální teplotu vhodnou pro vaření 250-300 °C. Nejteplejší oblast plotny je uprostřed.
Slabý vítr a rozložení dřeva v ohništi může ovlivnit míru rozpálení částí plotny. Během
zahřívání se plotna lehce prohne, čímž dojde ke vzniku mělké prohlubně směrem ke středu
plotny. Toto nemá žádný vliv na přípravu jídla a po vychladnutí se plotna vrátí do původního
stavu.
Olej
Jakmile se plotna začne zahřívat, očistěte ji přiloženou špachtlí OFYR, čímž odstraníte
jakýkoli olej nebo mastnotu, které zůstaly na povrchu po předchozím použití, pak nalijte nový
olej na místo, kde chcete vařit. Během vaření přidávejte olej na plotnu podle potřeby. Potom
potřete plotnu olejem ještě jednou a přilejte trochu oleje na místo, kde budete vařit. Během
vaření přidávejte olej podle potřeby. Grilování na dřevu Chcete-li zpomalit proces vaření a
dodat pokrmům kouřový nádech, dejte ingredience na prkénka z cedrového dřeva a položte
na plotnu OFYR.
PO POUŽITÍ
Uhašení ohně
Nejjednodušší způsob jak oheň uhasit, je nechat ho dohořet nebo na plotnu položit příslušné
víko. Pro rychlé uhašení ohně zalijte ohniště vodou (nevznikne žádná škoda, počítejte však
s trochou kouře a popela).
POZOR: Mějte na paměti, že venkovní ohniště OFYR může být velmi horké i několik hodin
po použití.
Čištění
Po vychladnutí plotny na vlahou teplotu, očistěte plotnu špachtlí a následně plotnu znovu
potřete olejem. Tím ochráníte plotnu před korozí a připravíte ji na příští použití. Popel
z ohniště odstraníte jednoduše pomocí smetáčku a lopatky, aniž byste museli plotnu
odsunout. Předtím než popel vyhodíte, ujistěte se, že zcela vychladl.
Údržba
OFYR je velmi nenáročný na údržbu. Může být celoročně venku bez zakrytí – ujistěte se, že
v ohništi není například suché listí nebo popel. V průběhu doby získá podstavec a ohniště
přirozenou rezavou patinu. Rez vlastně napomáhá chránit ocel před další korozí. Jakákoli
silnější vrstva rzi na plotně (vzniklá díky malému užívání nebo nedostatečnému mazání
olejem) může být snadno odstraněna obroušením a povrch bude zase jako nový. Pokud
chcete vařit na plotně po delším nepoužívání, ujistěte se, že jste rez předtím z plotny
odstranili. Čím víc OFYR používáte, tím víc chráníte plotnu před korozí, jelikož se do ní
vsakuje rozpálená vrstva oleje. Nejlepší údržba OFYRU je neustále ho používat!
Doufáme, že si venkovní ohniště OFYR užíváte.

Odmítnutí odpovědnosti
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
Stejně jako jakékoli jiné zařízení na vaření, i OFYR se během používání rozpálí a může být
horký ještě po nějakou dobu po použití (i dlouho poté, co dojde k uhašení ohně). Všechny
části OFYRU (plotna, ohniště a v menší míře i podstavec) se mohou během použití rozpálit.
Uživatel by měl učinit taková opatření, aby se ujistil, že se ho osoby stojící poblíž nedotknou,
dokud je rozpálený. OFYR je navržen na spalování dřeva nebo dřevěného uhlí.
Nedoporučuje se spalovat jiné materiály nebo paliva. Po použití se ujistěte, že popel
z OFYRU zcela vychladl, než ho vyhodíte.
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Za správné a bezpečné užívání tohoto výrobku zodpovídá kupující a uživatel. Kupující
souhlasí, že ani výrobce CREATIVE OUTDOOR PRODUCTS B.V ani jeho distributory
(včetně dodavatelů a subjektů pracujících na dobu neurčitou nebo jednorázově) nelze činit
odpovědnými za jakékoli osobní zranění nebo škodu způsobenou užíváním tohoto výrobku.
Kupující přijímá zodpovědnost za dohled nad ostatními včetně třetích stran, dětí a domácích
mazlíčků, aby se nezranily při doteku rozpáleného OFYRU, a přijímá rizika spojená
s ponecháním horkého OFYRU bez dozoru. Tato příručka by měla být uložena na
bezpečném místě a každý uživatel by si ji měl před užitím přečíst.
Varování
OFYR je velmi horký!
Nepoužívejte OFYR uvnitř!
Nepoužívejte llkohol nebo benzín jako podpalovač! Používejte pouze podpalovače
vyhovující normě EN 1860-3!
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