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Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania

 

• Podczas u¿ytkowania chroniæ przed opadami atmosferycznymi – miejsce zadaszone

• Wêdzarniê ustawiamy na niepalnym pod³o¿u, gdy¿ w trakcie pracy z dolnych otworów 

generatora dymu mog¹ wypadaæ ¿arz¹ce siê zrêbki, które w skrajnych przypadkach 

mog¹ spowodowaæ powstanie po¿aru!!!

• Nie przechowywaæ w miejscach o du¿ej wilgotnoœci. 

• Nie u¿ywaæ w pomieszczeniach zamkniêtych. 

• Zabezpieczyæ urz¹dzenie przed dostêpem dzieci i u¿ytkowaæ tylko pod nadzorem osób 

doros³ych. 

• Do zasilania korzystaæ tylko z instalacji posiadaj¹cej uziemienie i wy³¹cznik 

ró¿nicowo-pr¹dowy tzw. ró¿nicówkê. 

• Ze wzglêdu na wysokie temperatury u¿ywaæ rêkawic. 

• Uwaga !!! Generator dymu podczas pracy nagrzewa siê do temp. powy¿ej 100 st. C

(nie dotykaæ bez u¿ywania rêkawic - grozi poparzeniem)

• Pierwsze nagrzewanie wykonaæ bez wsadu ok. 30 min 

przy ustawieniu temperatury na ok. 60 st. C  

• Po zakoñczeniu wêdzenia bezwzglêdnie od³¹czyæ zasilanie. 
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Dane techniczne:

Napiêcie znamionowe: 230V        

WÊDZARNIA 150 L 

WÊDZARNIA 300 L 

WÊDZARNIA 600 L 

Napiêcie znamionowe: 230V        

Napiêcie znamionowe: 230V        

Moc znamionowa 2100 W 

Moc znamionowa 2100 W 

Moc znamionowa  4100W

Moc grza³ki 2000 W           

Moc grza³ki 2000 W                              

Moc grza³ki 2x2000W   (4000W)                              

Czêstotliwoœæ 50 Hz

Czêstotliwoœæ 50 Hz

Czêstotliwoœæ 50 Hz

                              Masa w³asna: 45 kg

                              Masa w³asna: 85 kg

                              Masa w³asna: 150 kg

                              Pojemnoœæ komory pow. 150 L.

                              Pojemnoœæ komory pow. 300 L.

                              Pojemnoœæ komory pow. 600 L.

PANEL STEROWANIA

PRZEWÓD POWIETRZA

* Wymiary dotycz¹  modelu 150 L

ELEMENT 
GRZEJNY

GENERATOR DYMU

PANEL STEROWANIA
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* Wymiary dotycz¹  modelu 300 L

** Wersja z ca³¹ komor¹ obit¹ blach¹ 
    dostêpna za dodatkow¹ op³at¹

** Wersja z ca³¹ komor¹ obit¹ blach¹ 
    dostêpna za dodatkow¹ op³at¹



PANEL STEROWANIA

Sterowanie temperatur¹ :
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* W zale¿noœci od modelu i wyposa¿enia wêdzarni, 

  wygl¹d i umiejscowienie panelu steruj¹cego mo¿e siê ró¿niæ,  

  przy czym obs³uga sterownika nie ulega zmianie.

Na sterowniku naciœnij przycisk ,,set", dolne 

pole zielone wyœwietlaj¹ce temperaturê 

zadan¹ zacznie migaæ. Nastêpnie 

strza³kami ?,?,^ ustaw ¿¹dan¹ temperaturê  

i ponownie naciœnij przycisk ,,set", 

w górnym polu na czerwono wyœwietla siê 

aktualna temperatura w komorze wêdzarni.         



Przygotowanie wêdzarni do wêdzenia:

- Przed przyst¹pieniem do obs³ugi wêdzarni upewnij siê, ¿e przewód zasilaj¹cy jest od³¹czony od Ÿród³a 

pr¹du, a przycisk „zasilanie" na panelu jest w pozycji „0". Zwróæ uwagê, czy wêdzarnia w ci¹gu 

poprzednich kilku godzin nie by³a u¿ywana, gdy¿ stalowe elementy dna wêdzarni mog¹ byæ gor¹ce 

nawet kilka godzin po zakoñczeniu pracy wêdzarni. Dotkniêcie gor¹cych elementów wêdzarni grozi 

poparzeniem!!! Je¿eli wêdzarnia jest gor¹ca nie wykonuj ¿adnych prac wymagaj¹cych kontaktu z 

elementami metalowymi wêdzarni i odczekaj do czasu jej wystudzenia. W celu przyspieszenia procesu 

studzenia otwórz drzwi wêdzarni, umo¿liwiaj¹c powietrzu z zewn¹trz swobodny dostêp do wnêtrza 

komory. Gdy wêdzarnia jest zimna przyst¹p do jej obs³ugi.

- Na³ó¿ rêkawice ochronne na rêce w celu ochrony przed ewentualnymi skaleczeniami, mog¹cymi 

powstaæ przy kontakcie z krawêdziami blaszanych elementów wêdzarni.

- Przed przyst¹pieniem do wêdzenia i umieszczeniu w komorze wêdzarni produktów, zaleca siê 

wy³o¿enie bocznych przestrzeni dna wêdzarni oraz blachy ochraniaj¹cej grza³kê spo¿ywcz¹ foli¹ 

aluminiow¹, która znacznie u³atwi póŸniejsze czyszczenie wêdzarni z t³uszczu i wody zgromadzonych na 

dnie wêdzarni pozosta³ych po procesie wêdzenia. W tym celu oderwij z rolki fragment folii aluminiowej 

odpowiadaj¹cy g³êbokoœci komory wêdzarni i szerokoœci przestrzeni po lewej i prawej stronie dna 

wêdzarni poni¿ej grza³ki, po czym po³ó¿ foliê na dnie. Nastêpnie urwij z rolki fragment folii aluminiowej 

odpowiadaj¹cy wielkoœci górnej blachy ochraniaj¹cej grza³kê i po³ó¿ go na blasze.

- Nie wyk³adaj folii aluminiowej na dnie wêdzarni od strony tylnej œciany komory wêdzarni, albowiem 

w miejscu tym z dna wêdzarni wychodz¹ przewody elektryczne, które pod³¹czone s¹ do grza³ki. Folia 

aluminiowa przewodzi pr¹d i mo¿e spowodowaæ powstanie zwarcia elektrycznego podczas 

uruchomienia wêdzarni!!!

- Wêdzarnia mo¿e zostaæ pod³¹czona tylko do sprawnej instalacji elektrycznej posiadaj¹cej uziemienie 

oraz zabezpieczenie w postaci wy³¹cznika ró¿nicowo-pr¹dowego tzw. ró¿nicówki!!! Pod³¹czenie 

wêdzarni do niesprawnej instalacji oraz wbrew zaleceniom producenta grozi pora¿eniem pr¹dem, 

a nawet œmierci¹!!! Kategorycznie zabrania siê korzystania z wêdzarni przez dzieci!!! 
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    Proces wêdzenia:

Proces wêdzenia podzielony jest na dwa zasadnicze etapy: 

suszenie wyrobu przed wêdzeniem oraz wêdzenie.

Proces suszenia polega na wysuszeniu wody i wilgoci, która zebra³a siê na zewnêtrznej warstwie wyrobu 
w trakcie jego peklowania. Pominiêcie etapu suszenia i rozpoczêcie wêdzenia mokrego wyrobu spowoduje 
„przyklejenie" siê dymu do produktu i jego okopcenie na ciemny kolor co przyczyni siê do nieapetycznego 
wygl¹du wêdliny i jej niezdrowego wp³ywu na organizm cz³owieka, albowiem przyklej¹ siê do niej rakotwórcze 
substancje smoliste zawarte w dymie, które w normalnych warunkach ulecia³yby do atmosfery. Suszenie ma 
równie¿ na celu zamkniêcie pór miêsa poprzez ich zasuszenie co sprawia, i¿ nasze wêdliny zatrzymaj¹ 
wewn¹trz wodê i bêd¹ soczyste. Nigdy nie wk³adaj mokrego wyrobu do wêdzarni w stanie objawiaj¹cym siê 
kapaniem z niego cieczy na dno wêdzarni! W zale¿noœci od indywidualnych mo¿liwoœci przechowywania miêsa 
w warunkach ch³odniczych (oko³o 5°C) zaleca siê od kilku do nawet 24 h przed wêdzeniem powiesiæ lub u³o¿yæ 
wyrób w cedzaku w celu ociekniêcia z niego cieczy.

Aby osuszyæ miêso przed wêdzeniem nale¿y:

- do uprzednio przygotowanej do wêdzenia wêdzarni w³o¿yæ wyrób w takiej iloœci i usytuowaniu w jakiej 
zamierzamy go wêdziæ tzn. ¿eby kawa³ki nie dotyka³y siê ze sob¹ œciankami oraz nie dotyka³y œcianek wêdzarni.
-  w³¹czamy wêdzarniê przyciskiem „zasilanie"
- na sterowniku ustawiamy temperaturê 50°C poprzez naciœniêcie przycisku „set" po czym strza³kami 
ustawiamy ¿¹dn¹ temperaturê i ponownie wciskamy przycisk „set". Wyœwietlacz sterownika zawiera dwa 
poziomy na których wyœwietlane s¹ temperatury. Górne pole czerwone wyœwietla temperaturê aktualn¹ 
mierzon¹ czujnikiem znajduj¹cym siê w komorze wêdzarni, dolne pole zielone wyœwietla temperaturê przez 
nas zadan¹.
-w³¹czamy wentylator przyciskiem „wentylator" (wêdzarnie zaopatrzone w wentylator)
- otwory kominowe na ka¿dej stronie wêdzarni pozostawiamy otwarte na 100% co spowoduje swobodny 
przep³yw powietrza i przyœpieszy proces osuszania. W przypadku wêdzarni z kominem okr¹g³ym, komin 
otwieramy na 100%.
Proces suszenia trwa zwykle 60 min i zale¿ny jest od wilgotnoœci wk³adanych do wêdzarni wyrobów. Proces 
suszenia koñczymy wtedy gdy na zewnêtrznej warstwie wyrobu nie widaæ mokrej pow³oki, a przy dotyku 
palcami powierzchnia wyrobu nie jest mokra i lepka. Gdy osi¹gniemy zamierzony efekt suszenia przystêpujemy 
do wêdzenia.
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Wêdzenie rozpoczynamy poprzez:

- wy³¹czenie wentylatora z pomoc¹ którego wykonywaliœmy suszenie! (niewy³¹czenie wentylatora spowoduje 
gaœniêcie generatora dymu)
- zamontowanie w wêdzarni generatora dymu zgodnie z za³¹czon¹ do niego instrukcj¹ obs³ugi
- do generatora dymu wsypujemy zrêbki wêdzarnicze o gradacji najlepiej zmieszanej w proporcjach 1:1 
(gradacja 4mm-8mm)
- pod rurê generatora dymu wystaj¹c¹ w komorze wêdzarni obowi¹zkowo podk³adamy dowolne niepalne 
naczynie (pojemnik, podstawkê itp), w które w trakcie wêdzenia skapywa³a bêdzie substancja wygl¹dem 
przypominaj¹ca smo³ê. Zjawisko to jest objawem prawid³owej pracy generatora dymu, gdy¿ substancja ta nie 
powinna ulegaæ spaleniu. Substancjê t¹ bardzo trudno usun¹æ z dna wêdzarni bez pomocy specjalnych 
œrodków chemicznych dlatego pamiêtaj o u¿yciu naczynia do jej gromadzenia w trakcie wêdzenia!!!
(je¿eli nie posiadaj¹ Pañstwo odpowiedniego naczynia z folii aluminiowej mo¿na wykonaæ prowizoryczn¹ 
miseczkê poprzez odpowiednie wygniecenie i uformowanie podstawki, któr¹ podk³adamy pod wylot 
generatora dymu).
- przyciskiem „generator dymu" w³¹czamy pompkê generatora dymu po czym pokrêt³o „dymienie" ustawiamy 
do pozycji max poprzez przekrêcenie potencjometru maksymalnie w prawo zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.
- u¿ywaj¹c Ÿród³a ognia (zapalniczka, zapa³ki) rozpalamy generator dymu poprzez przy³o¿enie Ÿród³a ognia do 
otworów generatora dymu znajduj¹cych siê po obu jego stronach do czasu kiedy zaobserwujemy z osobna na 
ka¿dej stronie we wnêtrzu generatora ¿ar tl¹cych siê zrêbków. Pokrêt³o „dymienie" zostawiamy w pozycji max 
na oko³o 5 min do czasu rozpalenia siê zrêbków. Po tym czasie mo¿emy ustawiæ potencjometr na 50% wartoœci 
na pierwsze 3h wêdzenia, do czasu nabrania przez wyrób s³omkowego koloru. Nastêpnie mo¿na ustawiæ 
dymienie na 100% jednak wtedy otwory kominowe nale¿y otworzyæ min na 70%, co zapobiegnie gromadzeniu 
siê gêstego dymu w wêdzarni.
- w trakcie wêdzenia kontrolujemy spalanie zrêbków i ich poziom w generatorze dymu poprzez wizualn¹ 
inspekcjê wnêtrza generatora, któr¹ wykonujemy chwytaj¹c i zdejmuj¹c drewnian¹ pokrywkê generatora rêk¹ 
ubran¹ w rêkawicê ochronn¹.
- podczas pracy generatora dymu temperatura stalowych œcianek generatora mo¿e osi¹gn¹æ ponad 300°C 
dlatego zabrania siê dotykania jego œcianek, a dzieci przebywaj¹ce w pobli¿u uruchomionej wêdzarni musz¹ 
znajdowaæ siê pod nadzorem osoby doros³ej, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi dziecka z generatorem 
dymu!!! Dotkniêcie grozi poparzeniem!!!
- na sterowniku ustawiamy ¿¹dan¹ temperaturê wêdzenia w sposób opisany powy¿ej. Zwykle do wiêkszoœci 
wyrobów temperatura wêdzenia powinna mieœciæ siê w granicach 55-60°C.
- otwory kominowe mo¿na przymkn¹æ max do 50% swojej œrednicy, co zapobiegnie „kiszeniu siê dymu" które 
mo¿e skutkowaæ nabraniem kwaœnego posmaku wyrobu i efektu przedymienia.
- w zale¿noœci od tego czy bêdziemy sparzaæ wêdzonkê, czy j¹ podpiekaæ postêpujemy nastêpuj¹co:
- je¿eli zamierzamy sparzyæ wêdzonkê wêdzimy j¹ w ustawionej wczeœniej temperaturze do czasu nabrania 
¿¹danego koloru, po czym wyrób wyci¹gamy do parzenia lub w przypadku gdy proces ten zamierzamy wykonaæ 
póŸniej pozostawiamy w wêdzarni do czasu jej ostygniêcia.
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- je¿eli zamierzamy podpiec wêdzonkê konieczne jest posiadanie termometru z sond¹, który wbijamy 
w najwiêkszy kawa³ek miêsa umieszczony w wêdzarni i po czasie wêdzenia w granicach 4-5h 
(zale¿y od ¿¹danego koloru wêdliny) na sterowniku ustawiamy temperaturê 90-100°C. Po ustawieniu 
¿¹danej temperatury czekamy, a¿ miêso wewn¹trz nabierze temperaturê 68°C w przypadku wieprzowiny 
i 72°C w przypadku drobiu (tutaj nale¿y pamiêtaæ o osobistych preferencjach, albowiem im d³u¿ej 
podpiekamy wêdliny tym wiêcej trac¹ wody). Nale¿y pamiêtaæ, i¿ ten proces jest bardzo zale¿ny od 
temperatury na zewn¹trz, iloœci miêsa w komorze wêdzarni oraz wielkoœci kawa³ków miêsa 
umieszczonych w wêdzarni. Je¿eli z góry zak³adamy, ¿e bêdziemy podpiekaæ wyroby staramy siê aby 
wielkoœæ wk³adanych do wêdzarni produktów by³a podobna. Procesu podpiekania najlepiej dokonywaæ 
kiedy z generatora dymu wypal¹ siê wszystkie zrêbki wtedy wy³¹czamy „generator dymu" i zamykamy 
otwory kominowe co zapobiegnie wydostawaniu siê ciep³a poza wêdzarniê i znacznie przyœpieszy proces 
podpiekania zaoszczêdzaj¹c przy tym energiê elektryczn¹. Nie wolno zamykaæ otworów kominowych 
kiedy z generatora dymu wydobywa siê dym, gdy¿ spowoduje to „ukiszenie" siê wêdzonki i nabierze ona 
kwaœnego smaku!!!
- po zakoñczonym procesie wêdzenia wy³¹czamy wêdzarniê i od³¹czamy przewód zasilaj¹cy od Ÿród³a 
pr¹du.

    Czyszczenie wêdzarni:

- czyszczenie wêdzarni wykonujemy tylko i wy³¹cznie gdy wêdzarnia jest wy³¹czona przyciskiem 
„zasilanie" i od³¹czona od Ÿród³a pr¹du. Ponadto wszystkie elementy metalowe wêdzarni musz¹ byæ 
wystudzone do temperatury otoczenia.
- je¿eli podczas u¿ytkowania wêdzarni u¿ywaliœmy folii aluminiowej zgodnie z instrukcj¹ czyszczenie 
wnêtrza polega na jej zwiniêciu i wyrzuceniu.
- je¿eli na blasze ochraniaj¹cej grza³kê po wêdzeniu pozosta³y jakiekolwiek substancje usuwamy je i je¿eli 
jest taka potrzeba myjemy wilgotn¹ szmatk¹ nas¹czon¹ wod¹ z p³ynem do mycia naczyñ.
- je¿eli jest taka potrzeba mo¿emy umyæ blachê na dnie wêdzarni oraz blachê okalaj¹ca komorê wêdzarni. 
W tym celu u¿ywamy wilgotnej szmatki nas¹czonej wod¹ z p³ynem do mycia naczyñ. Nie wolno u¿ywaæ 
¿adnych œrodków chemicznych do czyszczenia wêdzarni!
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Problemy mog¹ce wyst¹piæ podczas u¿ytkowania wêdzarni  

Objawy  Przyczyna  

Wêdzarnia nie osi¹ga 

¿¹danej temperatury  

Za du¿o wsadu; Wsad u³o¿ony w sposób ograniczaj¹cy przep³yw 
ciep³ego powietrza. 
Sonda termometru dotyka wêdzonych potraw

  

Ma³o dymu  Zbyt drobne zrêbki; Wilgotne zrêbki; Zatkany przewód powietrza;
Zaklejona nagarem i smo³¹ rura wchodz¹ca do komory wêdzarni;
Niedro¿na rurka w œrodku generatora dymu 

 

 

Zrêbki siê zawieszaj¹  Wilgotne zrêbki; Bardzo du¿a wilgotnotæ powietrza (poruszaæ rusztem 

lub popchn¹æ w dó³);  

Zrêbki gasn¹  

  

Uruchmiony wentylator; Nieodpowiednia gradacja zrêbek 

(zalecana 4 - 8 mm); Wilgotne zrêbki; Bardzo z³e warunki fatmos eryczne   

Brak ci¹gu przy wêdzeniu na zimno (podnieœæ temperaturê w komorze);  

Dzia³anie zabezpieczenia termicznego ogranicza gwa³towny wzrost
temperatury w komorze. Osi¹gniêcie temperatur w zakresie 70 -  100
st. C wymaga stopniowego wzrostu temperatury i wymaga wiêcej czasu

Nieodpowiednia gradacja zrêbek (zalecana 4 - 8 mm) 

Temperatura w komorze

wy¿sza od zadanej i roœnie

Awaria przekaŸnika SSR (wy³¹czyæ wêdzarniê) - kontakt serwis
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