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Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 

 Urządzenie ustawić w miejscu ocienionym (unikać bezpośredniego nagrzania 

promieniami słonecznymi) oraz osłoniętym od wiatru (utrudnia proces 

wędzenia) 

 Podczas użytkowania chronić przed opadami atmosferycznymi – miejsce 

zadaszone. 

 Nie przechowywać w miejscach o dużej wilgotności. 

 Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych. 

 Zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci i użytkować tylko pod 

nadzorem osób dorosłych. 

 Do zasilania korzystać z gniazdek posiadających uziemienie. 

 Ze względu na wysokie temperatury używać rękawic. 

 Pierwsze nagrzewanie wykonać bez wsadu ok. 15 min przy ustawieniu 

temperatury na ok. „3/4” pełnego zakresu. 

 Ze względu na bezwładność cieplną zależną od temperatury otoczenia 

temperaturę wędzenia ustawiamy na niższą i po kolejnych cyklach pracy 

grzałki zwiększamy do oczekiwanej. 

 Po zakończeniu wędzenia bezwzględnie odłączyć zasilanie. 
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1. Komin 

2. Termometr 

3. Zasuwa ciągu kominowego 

4. Korpus wędzarni 

5. Filtr 

6. Pokrywa wytwornicy 

7. Wytwornica 

8. Ruchomy ruszt wytwornicy 

9. Szuflada wytwornicy 

10. Włącznik grzałki wytwornicy 

11. Pokrętło regulatora temperatury 

12. Sznur przyłączeniowy 

13. Wskaźnik pracy grzałki głównej 

14. Taca ociekowa 

15. Podpora tacy 

16. Podpora prętów, siatek 

 

 

 

MONTAŻ 

 Po wyjęciu z opakowania wsuwamy w ścianę górną korpusu komin „1”. 

 W szczelinę pomiędzy kominem oraz ścianą górną wsuwamy nieznacznie zasuwę dymu „3”. 

 W otwór w ścianie górnej wstawiamy termometr „2” (dla wersji izolowanej w otwór w 

górnej części drzwi). 

 Zawieszamy filtr „5” zgodnie z poniższym szkicem. 

 

 Pochylając nieznacznie w lewo wędzarnię wsuwamy do korpusu „4” wytwornicę „7”  
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 Wyjmujemy z komory wędzarniczej siatki do wędzenia oraz tacę ociekową „14”. 

 Usuwamy z elementów resztki folii ochronnej. 

 W najniżej położone wycięcia wsuwamy podpórki tacy 15 

 W pozostałe wycięcia wsuwamy podpory prętów-siatek 

 Ustawiamy  tacę ociekową „14” na podpórkach 15 

 Tak przygotowaną wędzarnię ustawiamy zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa 

(str. 2). 

 Klawisz wytwornicy „10” ustawiamy na 0. 

 Zamykamy drzwi. 

 Podłączamy do zasilania i ustawiamy pokrętło regulatora „11” na pozycję 3/4  pełnego 

zakresu. 

 Pozostawiamy wędzarnię pod zasilaniem na ok. 15 min. 

 

UŻYTKOWANIE 

W zależności od wybranego sposobu wędzenia na wisząco lub leżąco wstawiamy pręty wędzarnicze 

lub siatki do wędzenia.  Odpowiednio przygotowane i osuszone wcześniej potrawy wstawiamy do 

nagrzanej wędzarni. 

Doraźnie można osuszyć potrawy umieszczając je w wędzarni, na tacę ociekową układamy folię 

aluminiową spożywczą oraz włączamy grzałkę główną na niską temperaturę, proces prowadzimy 

bez użycia dymu. Przy osuszaniu można pozostawić lekko uchylone drzwi. Po osuszeniu 

bezwzględnie usuwamy folię. 

Wytwornicę „7” zasypujemy luźno zrębkami wędzarniczymi. Zrębków nie zwilżamy ani nie 

„ubijamy”. Zrębki zatrzymują się na ruszcie umieszczonym w dolnej części wytwornicy. Lekko 

uchylamy szufladę „9” i włączamy grzałkę wytwornicy „10”. Przykrywamy wytwornicę pokrywą. Po 

5-10 minutach zrębki zaczynają się żarzyć i wydzielać dym, który wydostaje się do wnętrza komory 

wędzarniczej. Po odczekaniu jeszcze ok. 5 minut  możemy wyłączyć  grzałkę wytwornicy. Otwarciem 

szuflady regulujemy dopływ powietrza do procesu żarzenia oraz ilość wytwarzanego dymu. Pełen 

zasyp wystarcza na ok. 6 godzin wędzenia (jest to proces zależny od rodzaju drewna, granulacji oraz 

wilgotności zrębków, warunków atmosferycznych, temperatury wędzenia…). Zaleca się przed 

zasypem zrębków do wytwornicy usunąć pozostałości zrębków z poprzedniego cyklu (poprzez 

poruszanie rusztem). 

Co pewien czas kontrolujemy ilość wytwarzanego dymu, w przypadku znacznego zmniejszenia się 

ilości dymu poruszamy ruszt „8” (następuje zrzucenie popiołu do szuflady oraz przesunięcie się 

nowych zrębków do strefy żarzenia).  

Poziom zrębków w wytwornicy możemy w razie potrzeby uzupełnić.  

Do nagrzania i utrzymania temperatury w komorze wędzarniczej zastosowano grzałkę rurkową o 

mocy 1,8 kW pozwalającą wędzić w niskich temperaturach zewnętrznych. Pokrętłem 
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termoregulatora możemy ustawić temperaturę wędzenia. Uzyskiwana temperatura w komorze jest 

zależna od warunków atmosferycznych. Jednakowa pozycja pokrętła daje inną temperaturę w 

okresie letnim oraz inną w okresie zimowym. Proces wędzenia rozpoczynamy od niższej nastawy 

regulatora i zwiększamy w zależności od potrzeb. Ze względu na konieczność nagrzania urządzenia 

oraz wsadu pierwsze cykle nagrzewania nie są miarodajne. W początkowym okresie wędzenia 

kontrolujemy temperaturę i w zależności od potrzeb zmieniamy ustawienie pokrętła 

termoregulatora. Należy zwrócić uwagę, że wraz z nagrzewaniem wsadu temperatura będzie się 

podnosiła. Temperatura wskazywana przez termometr jest temperatura orientacyjną, która zależy 

od ilości wsadu oraz zasłonięcia końcówki termometru.  

W górnej części wędzarni u podstawy komina jest zamontowana zasuwa dymu .Nie zaleca się 

zamykania przysłony. W przypadku podłączenia do komina zewnętrznego konieczne jest jednak 

ograniczenie ciągu kominowego zasuwą (problem z osiągnięciem temperatury oraz możliwość 

zapłonu zrębków). 

Dym w komorze powinien być wymieniany czyli dopływać i odpływać. Zbyt gęsty dym lub zbyt długi 

czas wędzenia może prowadzić do zbyt intensywnego smaku wędlin. W przypadku serów i ryb 

zjawisko to nie występuje ze względu na znacznie krótszy czas wędzenia. W przypadku wędzenia 

potraw o dużej ilości tłuszczu (np.: gęś) zapewnić pojemnik do którego może spływać tłuszcz (np.: 

talerz lub tacka  położona na siatce. 

Zastosowanie   blachy nierdzewnej gwarantuje czysty smak oraz długi okres użytkowania. 

Zaleca się po zakończeniu wędzenia, odłączeniu od zasilania  i ostygnięciu wędzarni wyczyścić 

komorę wilgotną szmatką a półki (pręty) oraz tacę ociekową umyć pod bieżącą wodą. Bezwzględnie 

przed każdym wędzeniem wyczyścić tacę ociekową (nadmiar tłuszczu na tacy może spowodować 

dostanie się tłuszczu na grzałkę i doprowadzić do przepalenia grzałki). Usunąć pozostałości z 

poprzedniego wędzenia z wytwornicy poruszając rusztem. Pozostawienie niedopalonych 

zrębków, popiołu utrudnia proces wytwarzania dymu. 

Osiadające na filtrze oraz w wytwornicy substancje smoliste mogą po pewnym czasie ograniczać 

dopływ dymu do wędzarni. Okresowo po paru wędzeniach (3-4) obowiązkowo należy wyczyścić 

filtr oraz wytwornicę dymu. W tym celu wysuwamy wytwornicę zdejmujemy filtr i usuwamy 

powstałe narosty. Ponownie montujemy wytwornicę i możemy w dalszym ciągu korzystać z 

urządzenia. 

 

Problemy mogące wystąpić podczas użytkowania wędzarni 

Objawy Przyczyna 

Wędzarnia nie osiąga 
żądanej temperatury 

Za dużo wsadu. Wsad ułożony w sposób ograniczający przepływ 
ciepłego powietrza. Termometr dotyka wędzonych potraw. Folia 
aluminiowa lub inna przeszkoda pozostawiona na tacy ociekowej. 

Otwarta zasuwa ciągu kominowego przy podłączeniu do komina 
zewnętrznego. 
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Wędzarnia bez wsadu 
nie osiąga żądanej 
temperatury  

Prosimy o kontakt z producentem. 

Mało dymu Zbyt drobne zrębki. Wilgotne zrębki. Ruszt przykryty popiołem 
(poruszać). Zamknięta szuflada (otworzyć). Zamknięta zasuwa ciągu 
kominowego (otworzyć). Zabrudzony filtr lub wytwornica (wyczyścić). 

Zrębki się zawieszają Wilgotne zrębki. Bardzo duża wilgotność powietrza (poruszać rusztem 
lub popchnąć w dół). 

Zrębki gasną 

 

Nieodpowiedni rodzaj zrębków. Wilgotne zrębki. Bardzo złe warunki 
atmosferyczne (włączyć grzałkę wytwornicy). 

Brak ciągu przy wędzeniu na zimno (podnieść temperaturę w komorze). 

 

Możliwość wędzenia bez nagrzewania komory wędzarniczej, wytwornica działa niezależnie od komory 

wędzarniczej. 
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