
UNIVERZÁLNÍ ZAHRADNÍ UDÍRNA 
Návod k obsluze  

 

1) Obrázek výrobku – popis výrobku:  
 

 
 
 

Výhody používání univerzální zahradní udírny: 
- Udírna je  již z výroby takřka složená. 100% kompletace zabere cca 10min. Díky tomu je možný 
snadný převoz odkudkoliv, kamkoliv!  
- Malá spotřeba dřeva díky topeništi bez roštu. 
- Univerzální využití s možností experimentování pro každého uživatele, který chce zkoušet  nové  
recepty při uzení masa 
- Malé vnější rozměry s velkým pracovním prostorem. 
- Dlouhá životnost při řádném zacházení. 
- Po odejmutí teploměru je udírna ekologicky recyklovatelná. 
 

2) Bezpečnostní upozornění  

• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte 
zařízení a návod si uschovejte. 

• Před montáži komínu si předvrtejte otvory, bez předvrtání může dojít k popraskání. 

• Udírna a přídavná zařízení jsou tepelný spotřebič a při jejím používání hrozí zejména 
nebezpečí popálení nebo vzniku požáru. Při provozu udírny a přídavných zařízení bude 
jejich povrch horký. Při manipulaci hrozí nebezpečí poranění o kovové části nebo 
nebezpečí pádu na část těla. Udírna je určena k používání jen na volném prostranství. Při 
používání udírny buďte ohleduplní k sousedům, vhodné místo zvolte tak, aby spaliny z 
udírny neobtěžovaly osoby v sousedních objektech a na sousedních pozemcích. 

• Udírnu a veškerá přídavná zařízení smí obsluhovat jen způsobilé osoby starší 18-ti let. 
Udírna a přídavná zařízení musí být v době provozu pod dozorem a v průběhu zpracování 
surovin musí být kontrolovány. Zabraňte manipulaci dětem a nesvéprávným osobám, 
udírnu nenechávejte bez dozoru, pozor na domácí zvířata!!! 

• Při obsluze udírny používejte tepelně odolné pomůcky a ruce si chraňte rukavicemi. 

• Udírnu a veškerá přídavná zařízení stabilně postavte na pevný, rovný a nehořlavý povrch 
(beton, dlaždice a pod.), aby nedošlo k jejich převrácení, vždy na volném prostranství 
(dvorek, zahrada) v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a stavebních objektů. 
Bezpečná vzdálenost od hořlavých povrchů je nejméně 1 metr. Místo pro provoz udírny 
musí být zvoleno tak, aby nemohlo dojít k zapálení hořlavých materiálů, stavebních 
objektů nebo porostů nacházejících se v blízkosti udírny. Na udírnu v době provozu nebo 
do její blízkosti neodkládejte žádné hořlavé předměty. 

• Jako palivo smí být v udírně používáno jen suché neznečištěné dřevo. K zatápění nesmí být 
používány hořlavé kapaliny nebo jiné vysoce hořlavé hmoty. 

• Udírna se nesmí přetápět, mohlo by dojít k zapálení upravovaných potravin. V případě 
požáru upravovaných potravin je nutné co nejrychleji z ohniště odstranit žhavé uhlíky / 
dřevo. V žádném případě nesmíme hořící tuk hasit vodou. Doporučená teplota pro obvyklé 
uzení je kolem 50°C. Maximální teplota v udícím prostoru by neměla překročit 60°C. 
Snížení teploty dosáhnete zavřením klapky tahu v topeništi, případně otevřením udírny. 

• Udírnu a přídavná zařízení nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určena 
a který je popsán v tomto návodu. 

• Udírna a přídavná zařízení jsou určena k používání výhradně na volném, dobře větraném 
prostranství. V žádném případě neužívejte udírnu a přídavná zařízení ve stavebních 
objektech nebo jiných uzavřených prostorách. 

• Po úplném vychladnutí je nutné udírnu a přídavná zařízení ukládat na suché místo kryté 
před deštěm (kolna, přístřešek). 

• Výrobce/prodejce neručí za škody způsobené nesprávným používáním výrobku (např. 
popálení, opaření, požár) a není odpovědný za výrobek v případě nedodržení výše 
uvedených bezpečnostních upozornění. 

 
  



POZOR! Toto zařízení se při provozu velmi zahřeje, nepřemísťovat během používání. 
VÝSTRAHA! Nepoužívat líh, benzín nebo podobné hořlaviny k zapálení nebo obnovení hoření 
ohně! 
VÝSTRAHA! Chraňte před dětmi a domácími zvířaty! 
POZOR! Nebezpečí popálení! 
POZOR! Nebezpečí požáru! 
POZOR! Nebezpečí ztráty stability! 
 
3) Pokyny k obsluze udírny  
Odstraňte veškerý obalový materiál. Před prvním použitím udírny k pečení, grilování nebo uzení je 
nutné vypálit barvu a veškeré nečistoty, které se mohou v udírně vyskytovat. Postup při prvním 
topení (vypálení udírny):  
- Připravte si suché, naštípané dřevo zbavené kůry a jiných nečistot.  
- Nepoužívejte v žádném případě stavební dřevo napuštěné barvou a jinak znečištěné.  
- Otevřete komínovou klapku (ta musí zůstat neustále otevřená).  
- Otevřete spodní dvířka udírny, vložte papír a přidejte nadrobno naštípané dřevo.  
- Podpalte a čekejte, až se dřevo rozhoří, potom přidejte větší kousky dřeva a dvířka zavřete.  
- Čekejte, až teplota udírny dosáhne 70°C potom tuto teplotu udržujte nejméně 2 hodiny.  
- Teplotu regulujte přivíráním nebo otvíráním přívodu vzduchu do ohniště. - Po 2 hodinách je udírna 
připravená k práci, pro kterou je určena. 
 
4) Postup při uzení:  
- V udírně lze udit jakékoli maso k tomuto účelu určené.  
- Maso připravte podle receptu, Vaší chuti nebo zkušenosti.  
- Do vaničky na zachytávání kapajícího tuku nalijte trochu vody. Nedochází pak k přepalování 
zachyceného tuku. Vodu dle potřeby doplňujte.  
- K uzení používejte dřevo suché, zbavené kůry a jiných nečistot.  
- Vhodné dřevo je buk, bříza a všechny ovocné dřeviny. Nepoužívejte dub, potraviny by kouřem 
zhořkly.  
- Teplotu udržujte podle potřeby. Teplotu regulujte vždy jenom přívodem vzduchu do ohniště. 
Komínová klapka musí zůstat stále otevřená z důvodů plynulého proudění kouře. 
 
5) Skladování udírny 
Udírna je vyrobená ze železného a dřevěného materiálu o který je potřeba pečovat. Dřevo jako 
každý přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá, což dřeva, který je používáno venku 
výrazně ovlivní vzhled i životnost. Při změnách vlhkosti a teploty může docházet k drobným 
tvarovým změnám, kterým je možné ve značné míře předejít. Pokud chcete zachovat perfektní stav, 
tak doporučujeme:  

- Při nepoužívání udírnu dlouhodobě nevystavujte přímému slunci, dešti, sněhu a mrazu. 
Tyto vlivy by mohli udírnu nenávratně poškodit.  

- Pokud je to možné, udírnu umístěte pod přístřešek, zabráníte tím přístupu dešťové vody a 
slunci, ty jí škodí. 

- Pokud dřevěný zahradní nábytek není pod střechou, překrývejte jej na noc nebo při dešti 
zakrývací plachtou. 

- Různé nečistoty jako plísně, houby, agresivní ptačí trus, skvrny od jídla a další pravidelně 
odstraňujte - stačí vlhkým hadrem či houbičkou. 

- Případné mechanické poškození ihned opravíme.  
- O kovové části se staráme, tak aby nedocházelo ke korozi jednotlivých dílů. 

 
Za případné nesprávné používání neneseme žádnou odpovědnost! 
Záruka na výrobek je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poškození 
nesprávným užíváním atd. 
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