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GEKON

Rychlý start

Gekon je nerezový generátor kouře do udíren, který spaluje štěpku a
vhání studený kouř do udírny. To všechno už ale určitě víte, jelikož ho
právěmáte na stole. Tak co, jdeme na to?

Ve dvou krocích vám pomůžeme začít s vaším novým Gekonem.

Klasický papírový návod začíná na další straně.

1. Připravte si stůl
Na sestrojení doporučujeme následující nářadí:

2. Postupujte podle videa
Připravili jsme pro vás na YouTube
jednoduchý videonávod na sestrojení
Gekona, který jednoduše najdete
naskenováním QR kódu.

Klíč 24🔧 Křížový šroubovák🪛
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Návod
Tento návod obsahuje základní pokyny, které je třeba respektovat.
Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte
všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se uvedenými
doporučeními. Návod je nedílnou součástí výrobku a v případě jeho
prodeje nebo přemístění by měl být předán společně s výrobkem.
Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným
předpokladem pro ochranu zdraví osob a pro uznání odpovědnosti
výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty.

Popis produktu
Gekon slouží k vývinu studeného kouře pro grily a udírny ke
konzervaci masa a masných výrobků uzením.

Hlavními součástmi Gekona jsou:

Zásobník
dřevní štěpky o objemu 5,6
litru

Ventilační jedn.
s regulací a 230V/12V na
12 W adaptérem

Kouřovod
se sklenicí na kondenzát
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Sestavení

Instalace

1. Zkontrolujeme, zda je Gekon kompletní a nebyl poškozen během
přepravy.

2. Na spodní stranu zásobníku nasadíme spodní víčko a zajistíme
šroubem, na horní stranu nasuneme víčko s úchytkou.

3. Na připravené víčko sklenice našroubujeme sklenici o objemu 0,3 l
a dotáhneme (není součástí balení).

4. Na horní T-kus 3/4" našroubujeme trysku ventilátoru a kouřovod
do udírny.

5. Na trysku našroubujeme ventilační jednotku (těsnění je uvnitř
přehozné matky) a zapojíme regulátor s adaptérem.

6. Všechny spoje musí být řádně utěsněné teflonovou páskou nebo
těsnícím vláknem např. Tangit Uni Lock, Loctite 55.

Uchycení k udírně si každý řeší sám, každopádně doporučujeme náš
Nerezový držák pro generátor kouře (https://www.udimedoma.cz/
produkt/drzak/). Pokud už náš držák máte, můžete se podívat na
videonávody níže nebo postupovat následovně:

1. Navrtejte do udírny díru o průměru 28 mm.

2. Nerezový držák má 4 díry, nainstalujte ho pomocí šroubků.

3. Vložte do držáku Gekon a utáhněte klíčem.
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Videonávody o instalaci

Používání GEKONA

Doporučení

Instalace na
nerezové udírny

Instalace na
dřevěné udírny

1. Do zásobníku nasypeme doporučenou dřevní štěpku do minimální
výšky 5 cm nad vyústění kouřovodu. Nasadíme víčko.

2. Na regulátoru nastavíme maximální otáčky ventilátoru.

3. Zapalovacím otvorem ve spodní části zásobníku zapalte štěpku.

4. V tomto nastavení ponechejte generátor cca 5 min.

5. Poté si regulátorem nastavte množství kouře podle potřeby.

Jako palivo zde slouží uzenářská štěpka. Doporučujeme používat k
tomuto účelu vyrobenou dřevní štěpku různých druhů dřeva o
velikosti 10 mm. Případně alternativy 2-16, 6-15, 8-12. Při použití
nevhodné štěpky výrobce neručí za správnou funkci.
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Základní bezpečnostní
opatření
Pečlivě si přečtěte návod k použití generátoru kouře.

Pro použití pouze ve venkovním prostředí na dobře větranémmístě.
Nepracujte v uzavřeném prostoru.

Chraňte před deštěm a sněhem.

Nedotýkejte se horkých povrchů.

Chraňte se před úrazem elektrickým proudem, neponořujte elektrické
součásti do vody nebo jiné tekutiny.

Nepoužívejte generátor s poškozeným kabelem či zástrčkou, nebo
pokud je porouchaný či byl poškozen jakýmkoliv způsobem.

Nutný dohled je vyžadován, pokud je generátor kouře používán nebo
je v blízkosti dětí. Odpojit ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte a před
čištěním. Nechejte vychladnout před odstraňováním součástí.

Doporučuje se, aby byl hasicí přístroj umístěn v blízkosti.

Nepoužívejte jiný typ paliva než originální štěpky určené pro
generátory kouře.

Nenechávejte bez dozoru.

Vždy použijte rukavice, které chrání ruce před popáleninami.

Nepoužívejte v blízkosti benzín nebo jiné hořlavé kapaliny, plyny,
nebo tam, kde hořlavé výpary mohou být přítomny.
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Důležité bezpečnostní pokyny
Generátor kouře musí být udržován a čištěn po každém použití

Odpojte napájecí kabel před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění.

Neponořujte generátor do vody.

Nenechávejte bez dozoru při používání.

Postupy údržby
1. Vyčistěte odkapávací sklenici.

2. Odstraňte zbytek nevyhořelé štěpky ze zásobníku paliva. Opatrně,
protože štěpka může být ještě horká.

3. Generátor kouře musí být udržován čistý.

4. Odstraníme všechny zbytky, které zůstaly z procesu hoření.

5. K čištění doporučujeme TENZI Gran Smog (https://www.
udimedoma.cz/produkt/tenzi-gran-smog/)
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Neváhejte se na nás s vašimi dotazy obrátit v pracovní dny od 8 do 16.

+420 604 885 201📞

+420 704 193 062

my@udimedoma.cz

Udíme doma

@udimedoma

Pobavme se o tom

📞

✉






