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Uživatelský manuál

Profesionální digitální udírna P10 - 5 roštů Bradley Smoker

Model:  BS1019EU
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Revoluční technologie uzení pro kuchaře 

Vítejte ve světě pomalého uzení a sušení studeným kouřem. 

Udírna Bradley Smoker je izolovaná a je navržena tak, aby automaticky generovala trvalý tok 
čistého kouře. 
Bradley udírna je jedinečná v tom, že produkuje kouř, který je čtyři krát čistší než při klasickém 
hoření dřeva. Díky tomu, že se tato udírna automaticky vypne při vyčerpané štěpce, zabraňuje 
tím tvorbě plynů a kyselin při spalování vysokými teplotami. 

Bradley Smoker nabízí celou řadu udících briket, které jsou speciálně vyrobené pro Vaši udír-
nu: Olše, Apple, Cherry, Hickory, Maple, Mesquite, Oak, Pecan, Special Blend a Whisky Oak. 

Doporučujeme také vyzkoušet celou řadu  příslušenství určené k přípravě uzenin: teflonové 
rošty Jerky Racks, nerezové rošty, udící háky, kryt udírny, sadu nožů, síťku na rošty nebo digi-
tální teploměr Bradley s masovou sondou, která odstraní veškeré dohady, zda je maso vyuze-
né či nikoli.

Udírny Bradley Smoker jsou vyrobeny z kvalitních a zdravotně nezávadných nerezových ma-
teriálů. Vnější obal udíren je z epoxidové oceli. K přednostem udíren firmy Bradley Smoker 
řadíme automaticky produkovaný čistý kouř. 

Udírny Bradley Smoker splňují normy evropských spotřebičů. 

Přejeme Vám skvělé vaření a uzení pro nadcházející roky. 
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením udírny Bradley Smoker (dále jen udírny)do provozu si pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny 
a všechny informace v tomto manuálu. Manuál uschovejte tak, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout nebo jej případ-
ně mohli nabídnout k prostudování dalším uživatelům.
 Nepoužívejte udírnu ve vnitřních prostorech! Udírna je určena pouze k venkovnímu používání. Při použití ve vnitřních 
prostorech dojde k nahromadění jedovatých spalin, což může způsobit vážné poškození zdraví nebo otravu. Při přímém 
napojení na komín může dojít ke vzniku požáru s následným závažným, nebo dokonce smrtelným poraněním a k po-
škození majetku. 

Základní bezpečnostní opatření
•  Pečlivě si přečtěte pokyny k montáži, abyste si připravili udírnu k provozu.
•  Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte kliky nebo knoflíky.
•  Tento spotřebič nenechte používat děti  a starší osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
•  Děti si se zařízením nesmí hrát.
•  Děti musí být neustále pod dohledem pokud je spotřebič v provozu.
•  Čištění a údržbu nesmí provádět děti, starší osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
•  Pokud se udírna nepoužívá anebo před čištěním  odpojte ji ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů nechte 

udírnu vychladnout.
•  Nepoužívejte spotřebič s poškozeným el. kabelem či zástrčkou nebo pokud byl jakkoliv poškozen 
•  Používejte jen originální náhradní díly nebo doplňky 
•  Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno. Udírnu sami neopravujte, obraťte se na prodejce nebo autori-

zované servisní středisko. 
•  Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu, aby nedošlo ke zranění osob zachytnutím o něj či zakopnutím, zabraňte 

kontaktu s horkými povrchy 
•  Šňůra by měla být uspořádána tak, aby se nezakrývala přes pracovní desku nebo stolní desku, na které by ji děti 

mohly natáhnout nebo neúmyslně zakopnout.
•  Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do vyhřívané trouby nebo grilu nebo do jejich blízkosti.
•  Extrémní opatrnost se musí dodržovat při přesouvání spotřebiče. Přemisťujte udírnu prázdnou, dokonale vychlad-

lou, přesvědčte se, zda není uvnitř žádná kapalina (např. v misce). Zabraňte nárazu, pádu a převrácení celé udírny 
•  Zapojte vždy nejprve zástrčku do spotřebiče a poté ji zapojte do zásuvky. Chcete-li se odpojit, vypněte všechny ovlá-

dací prvky a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
•  Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno 
•  Nepoužívejte jiný druh dřeva než Bradley Flavour Bisquettes®.
•  Udírnu zvedejte a pohybujte opatrně, abyste předešli namáhání a poranění zad.
•  Při provozu udírny nebo v jeho blízkosti buďte opatrní.
•  Doporučuje se, aby byl při používání udírny v dosahu vhodný hasicí přístroj. 
•  Používáte-li prodlužovací kabel, měla by být jeho jmenovitá elektrická kapacita alespoň tak velká jako elektrická 

jmenovitá hodnota spotřebiče.
•  Je-li vyžadován prodlužovací kabel, musí být kabel schválený, bez závad a nesmí být delší než 1,85 m (6 stop).
•  Prodlužovací kabely pro venkovní použití by se měly používat s výrobky pro venkovní použití a jsou povrchově ozna-

čeny příponovým písmenem „W“ a štítkem s nápisem „Vhodné pro použití s venkovními spotřebiči“.
•  POZOR: nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Udržujte připojení prodlužovacího kabelu suché a mimo zem.
•  Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel ani zástrčky do vody nebo jiných tekutin.
•  Veškeré obaly řádně zlikvidujte.
•  Při montáži, obsluze, manipulaci nebo čištění udírny buďte opatrní, protože některé hrany na kovových částech 

mohou být ostré.

Pečlivě si přečtěte montážní pokyny a připravte udírnu  na jeho použití na straně 10
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POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
Varování před nebezpečím oxidu uhelnatého

•  Při spalování briket v nevětraných místnostech se může uživatel vystavit  oxidu uhelnatého. Neodborné používání 
zvyšuje riziko závažných zdravotních problémů, které může vést až ke smrti.

•  Tento přístroj má stupeň vlhkosti IPX0. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je nutné jej používat venku 3 
metry od stropních konstrukcí, zdí nebo převisů.

•  Chráněná oblast musí být dobře větraná a chráněna před přímým deštěm a větrem.
•  Udírna musí být umístěna na tvrdém, nehořlavém povrchu a dále od jakýchkoli jiných hořlavých materiálů, jako jsou 

přesahy střech a obklady stěn.
•  Dbejte na to, abyste se nedotkli topných prvků uvnitř trouby.
•  VAROVÁNÍ: Zařízení a jeho přístupné části mohou být během používání horké. 

Malé děti by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod stálým dohledem
•  Čištění a údržbu by neměly provádět děti, starší osoby a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkuše-
ností a znalostí. 

•  Udírnu nezapojujte, dokud není úplně smontovaná.

Při použití
•  Používejte pouze uzemněnou elektrickou zásuvku.
•  Používejte pouze originální teplotní sondy dodávané s touto udírnou.
•  Nenechávejte udírnu při provozu bez dozoru.
•  Nezakrývejte stojany ani odkapávací misky hliníkovou fólií. To může Vaší udírně způsobit vážné poškození.
•  Při používání s udírnou nemanipulujte ani nepřenášejte.
•  Nepřekračujte vnitřní teplotu skříně 150 ° C (300 ° F)
•  Vždy používejte rukavice nebo rukavice na ochranu rukou před popálením. Nenoste volný oděv ani nenechte vlasy 

volně viset.
•  K zakouření udírny nepoužívejte papír ani lepenku..
•  Nedovolte, aby se dešťová voda nebo sníh dostaly do kontaktu s udírnou.
•  Abyste zabránili otravě kouřem a oxidem uhelnatým, nepoužívejte produkt v interiéru, používejte na dobře větra-

ném místě.
•  Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, používejte jej pod přístřeškem nebo altánem. Nepoužívejte 

během bouřky nebo za větrných podmínek. Nepoužívejte za deště nebo sněžení.
•  Nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných hořlavých kapalin, plynů nebo tam, kde mohou být přítomny hořlavé 

páry.
•  Neponořujte jej do vody.

V průběhu uzení kontrolujte vždy po 2 hodinách odpadní misku na brikety a prohořelé brikety odstraňte. 
Buďte opatrní, mohou být horké! 

Po každém použití
•  Pokud se udírna nepoužívá, odpojte jej. Viz část „Postupy údržby“ na straně 

6.•  Vychladlé spálené brikety umístěte v bezpečné vzdálenosti od všech konstrukcí a hořlavých materiálů.
•  Udírnu skladujte na suchém krytém místě mimo dosah dětí.
•  Vyčistěte mastnotu. Nahromadění tuků může způsobit požár.
•  Tento spotřebič nečistěte parou ani nemyjte proudem.
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Obecná údržba
Viz seznam externích součástí a seznam interních součástí 7-9

Důležitá bezpečnostní opatření
•  Při údržbě uživatele používejte bezpečnostní opatření
•  Bradley udírna musí být po každém použití udržována a čištěna.
•  Před zahájením jakékoli údržby nebo čištění odpojte dlouhý napájecí kabel ze zásuvky.
•  Neponořujte udírnu do vody.
•  Nestříkejte dovnitř udírny žádný čisticí prostředek.
•  Nezakrývejte ani nezalepujte regály ani odkapávací misku hliníkovou fólií, mohlo by to způsobit vážné poškození 

udírny
•  Při používání udírny ji nenechávejte bez dozoru.
•  Nečistěte udírnu nadměrným množstvím vody. Místo toho použijte vlhký hadřík.

Postupy údržby
•  Před vyjmutím dávkovače briket z udírny odpojte dlouhý napájecí kabel
•  Při manipulaci a čištění udírny buďte opatrní, protože některé kovové okraje mohou být ostré.
•  Vyčistěte mísu s vodou. Opatrně zlikvidujte všechny spálené brikety. Pozor, mohou být ještě horké.
•  Stojany, odkapávací misku a misku na omytí opláchněte horkou vodou a saponátem na nádobí nebo je vložte do 

myčky.
•  Z udírny odstraňte zbytky jídla a mastnotu. Pokud je potřeba vyčistit vnitřní část udírny, otírejte ji vlhkým hadříkem 
•  Dávkovač briket by měl být vždy čistý a bez třísek a mastnoty. Pokud zůstaly volné dřevěné štěpky  v dávkovači, jed-

noduše tyto částice vymeťte nebo vysajte.
 .Viz část „Rychlé opravy“ na straně 24, kde najdete dávkovač briket.
•  Dávkovač briket by měl být lehce poškrábán drátěným kartáčem nebo škrabkou, aby se odstranily případné zbytky, 

které zůstaly při procesu spalování.
•  Vyčistěte klapku (v horní části udírny), abyste se ujistili, že není přilepená.
•  Otřete těsnění dveří teplou vodou a saponátem, abyste odstranili zbytky jídla.
•  Otřete masné sondy teplým vlhkým ručníkem, abyste odstranili zbytky  jídla.
•  Poznámka: Masové sondy nejsou vhodné do myčky

Po vyčištění
•  Vložte stojany, odkapávací misky a misky do udírny a ujistěte se, že jsou všechny části čisté a suché.
•  Vložte dávkovač briket zpět do udírny.
•  Ujistěte se, že dlouhý napájecí kabel je stále odpojený, pokud není udírna používána.
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Venkovní součásti

1.  Udící skříň 
2.  Přední dveře 
3.  Dveře dávkovače briket (boční) 
4.  Komínová klapka 
5   Nohy
6.  Panel displeje 
7.  Otočný knoflík 
8.  Tlačítko pro otevření dveří 
9.  Vypínač ON/OFF
10.  Zásuvka napájení 
11.  Kryt výměny senzoru 
12.  USB port 
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Vnitřní součásti
1.  Těsnění dveří
2.  Grilovací rošty (4ks)
3.  Držák roštů
4.  Topné těleso
5.  Odkapávací miska
6.  Rozptylovač kouře
7.  Vodní miska
8.  Renderovací mísa
9.  Zvedací hák
10. Odnímatelný kryt topného článku
11.  Odnímatelný kryt kabelového svazku
12.  Dávkovač briket
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Vnitřní součásti pokračování
1.  Masová sonda 1
2.  Masová sonda 2
3.  Rozptylovač kouře
4.  Zapínací šroub dávkovače briket
5.  Senzor vnitřní teploty
6.  Konektor drátu sondy na maso
7.  Kondenzační miska se stojanem
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

Jak sestavit Profesionální udírnu Bradley Smoker BS1019EU

Vyjměte udírnu z krabice.
Vyjměte všechny zabalené části z udírny.
Odstraňte ze součástí všechny ochranné obalové materiály.
Postavte udírnu na pevnou základnu; stojan nebo na stůl.
Otevřete dvířka skříně a odstraňte všechny vnitřní ochranné obalové materiály
Uvolněte plast, který drží rošty na držácích roštů
Vyjměte všechny rošty, odkapávací misku, kouřový kryt, misku na vodu a renderovací misku, abyste vyčistili 
skříňku od zbývajících plastových a obalových zbytků.
Po odstranění plastů a obalů a očištění udírny znovu nainstalujte všechny součásti, které jsou zbaveny veške-
rého upevňovacího a obalového materiálu.

Manipulace s obaly
Veškeré obaly by měly být zlikvidovány podle předpisů ve Vaší oblasti.

Elektrické připojení v tomto pořadí
1.  Připojte dodaný napájecí kabel k zadní části zásuvky udírny (2).
2.  Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky ve zdi.
3. Zapněte hlavní vypínač (1).

POZOR
ABY BYLA ZAJIŠTĚNA TRVALÁ OCHRANA PROTI RIZIKU 

ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE SE POUZE K 
ŘÁDNĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUVCE

POZOR
PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO SERVISEM ODPOJTE OD ELEKTRIKY

NESTŘÍKEJTE VODOU / NEVYSTAVUJTE DEŠTI

Toto zařízení splňuje normy RRS.



11 |

UVEDENÍ UDÍRNY POPRVÉ DO PROVOZU 

První vypálení udírny Bradley Smoker® je jednoduchý proces. A čím více v udírně udíte, tím lepší bude Vaše 
jídlo. První vypálení udírny odstraní zápach z obalového materiálu a z výroby Vaší udírny. 

Metoda vypálení:

Umyjte regály, odkapávací misku, misku s vodou a rendrovací misku a vložte je zpět do udírny.
Naplňte odkapávací misku vodou. Nepřekračujte značku úrovně naplnění.

Otevřete boční dvířka a naplňte dávkovač briket briketami.
Připojte napájecí kabel k zadní straně udírny. Zapojte druhý konec kabelu do svého určeného
vývodu. Zapněte hlavní vypínač umístěný v pravém dolním rohu na zadní straně udírny.
Vaše udírna bude vypálena, když dosáhne 66 °C (150 ° F) a necháte ji vypálit po dobu 2 hodin.

Viz ovládací prvky displeje na stránce 14

Na hlavním displeji zvolte vhodnou dobu uzení a nastavení teploty.
Když vypalování skončí, vyhoďte spálené brikety. Nyní jste připraveni používat Vaší udírnu.

* Poznámka: každá briketa hoří po dobu 20 minut.
Otevřete komínovou klapku v horní části udírny.
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PROVOZNÍ POKYNY

Začínáme

Po vypálení vyprázdněte a naplňte vodní misku vodou. 
Vložte jídlo do kuchyňských stojanů a vložte je do udírny. Nastavte klapku na požadovaný otvor. Pokud kouř 
vychází ven, nezavírejte klapku úplně. 

Zapněte udírnu stisknutím vypínače. Vyberte si požadovanou teplotu a dobu uzení. 
(viz ovládací prvky displeje na straně 14-18) 

Poznámka: Chcete-li získat přesnější teploty uzeného jídla, použijte sondy na maso. Mějte na paměti, že 
okolní teplota a vítr ovlivní teplotu uzení udírny 

„Nezapomeňte si udírnu vyčistit po každém použití.“

 Uzení studeným kouřem:

 •  Používejte pouze kouř. 
 •  Otevřete klapku na maximum. 
 •  Pokud je venkovní teplota příliš horká, použijte led k udržení teploty kolem 32 ° C (90 ° F). 

Chcete-li zabránit odkapávání ledu, vložte kostky ledu do plastové nádoby nebo sáčku Ziploc a položte na 
spodní stranu nosiče. Jakmile se rozpustí, doplňte led.

Nikdy nepokládejte led volně na stojany – nikdy plně nezakrývejte stojan ledem - omezí to 
tok kouře
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OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ BRADLEY UDÍRNY

Bradley udírny jsou připraveni udit pomalu a při nízké teplotě. Nepospíchej a plánujte dopředu.  Použitím 
této metody získáte lepší chuť a aroma.

Nepřeplňujte regály - vždy ponechte prostor, aby byl zajištěn stálý průtok vzduchu, jinak bude kouř uvězněn 
a nebude obíhat po celém zařízení.
Pro rovnoměrné  uzení potravin se doporučuje přehazovat stojany nahoru a dolů a zepředu dozadu.

Doba uzení a teplota se budou lišit v závislosti na následujících podmínkách:
•  Teplota okolního vzduchu
•  Množství produktu v udírně
•  Vnitřní teplota uzeného produktu
•  Zobrazené hodnoty teploty jsou pouze informativní

Vyprázdněte a znovu naplňte misku s vodou každé 2-3 hodiny
Při uzení potravin, které obsahují hodně tuku a jsou mastné, vložte prosím přímo talíř nebo misku pod jídlo, 
abyste zachytily co nejvíce odkapávajícího tuku. To pomůže udržet Vaši Bradley udírnu čistou a prodlouží ži-
votnost Vaší udírny. Pomůže to také zabránit možnosti požáru tuku.

Nedovolte, aby se jídlo dotýkalo zdi udírny.
Vždy udržujte svou udírnu v čistotě, aby se zvýšila životnost zařízení.

Poznámka:  Sondy na maso nejsou vhodné do myčky.
  Neponořujte kabely ani připojovací konce do vody nebo kapaliny jakéhokoli druhu, trvale  
  je to poškodí.



14 |

FUNKCE DISPLEJE

 zapnout/vypnout

 dětská pojistka

 vytápění skříně

 nastavení teploty

 nastavení času

 nastavení času kouře

 dávkovač briket

 sonda na maso 1

sonda na maso 2

 vlastní recepty

 teplota F / C

digitální display * pokud jsou ikony šedé, znamená to, že jsou deaktivované

 otočný ovladač
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VYSVĚTLIVKY K FUNKCI DISPLAYE

Otočný ovladač

Vyberte funkci na obrazovce, kterou chcete upravit
Otáčením otočného ovladače ve směru hodinových ručiček zvýšíte nastavení na 4 místném displeji
Otáčením otočného ovladače proti směru hodinových ručiček snížíte nastavení na 4 místném displeji
Stisknutím otočného ovladače se provede výběr nastavení

Zapnout / vypnout

Po zapnutí napájení zazní zvuk jednou a kontrolka napájení se rozsvítí červeně a kontrolka otočného knoflíku 
se rozsvítí modře. Po 5 sekundovém zpoždění se na displeji ukáže vnitřní teplota udírny a automat na brikety 
posune briketu na spálení
* Poznámka: Na displeji se zobrazí „OPEN“, když jsou dveře v otevřeném stavu.

Dětská pojistka

Dětská pojistka se aktivuje, pokud během 1 minuty na obrazovce neproběhne žádná aktivita
Když je dětská pojistka aktivována, jsou deaktivována všechna ostatní tlačítka
Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte otočný knoflík na 3 sekundy, jednou zazní zvukový signál 
a kontrolka zhasne. Chcete-li aktivovat dětský zámek, stiskněte otočný knoflík na 3 sekundy, zazní zvukový 
signál a rozsvítí se kontrolka

Nastavení teploty

Stisknutím tohoto indikátoru bliká kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje aktuální teplotu v udírně. 
Otáčejte otočným knoflíkem, dokud čtyřmístný displej nezobrazí požadovanou cílovou teplotu. Nastavení 
potvrďte stisknutím otočného ovladače.

* Poznámka:  Úpravy budou zrušeny, pokud nebude během 5 sekund nastaveno žádné potvrzení.

* Poznámka:  Po výběru cílové teploty je třeba zvolit dobu uzení. Pokud nebyl výběr proveden do 60 sekund,  
  výběr teploty bude zrušen a kontrolka zhasne.
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Nastavení času
Stisknutím tohoto indikátoru bliká indikační kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje začátek blikání 
jako 00:00. 
Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaný cílový čas. Nastavení po-
tvrďte stisknutím otočného ovladače. Začne odpočítávání času.
* Poznámka:  Úpravy budou zrušeny, pokud nebude během 5 sekund nastaveno žádné potvrzení.

Po nastavení teploty skříně se topné prvky zapnou 
a rozsvítí se následující indikátory: 

* Poznámka:  pro zobrazení zbývající doby vaření stiskněte indikátor nastavení doby vaření 
* Poznámka:  Jakmile počitadlo doby vaření dosáhne zpět do 00:00, ohřívače se vypnou a po dobu 1 minuty  
  zazní alarm.

Pro zrušení budíku stiskněte otočný ovladač
* Poznámka:  Chcete-li kdykoli zrušit dobu vaření, stiskněte a podržte kontrolku po dobu 3 sekund.

Topné články spolu s kontrolkami  budou      vypnuty.

Nastavení času kouře

Stisknutím tohoto indikátoru bliká indikační kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje počáteční čas 
blikání jako 00:20. 
* Poznámka:  časovač zobrazí vnitřní teplotu udírny, pokud není potvrzeno do 5 sekund.

Otáčejte otočným knoflíkem v krocích po 20 minutách, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaný 
cílový čas. Nastavení potvrďte stisknutím otočného ovladače.

* Poznámka:  Když se hořák na brikety zahřeje na svou provozní teplotu (nenastavitelná),automat na  
  brikety se otočí o půl otáčky, aby vydal briketu. Odpočítávání času začíná. 
* Poznámka:  Pro zobrazení zbývající doby kouře stiskněte indikátor nastavení doby kouře. 
* Poznámka:  každá briketa hoří 20 minut (nenastavitelné). 
* Poznámka:  přeprogramování doby kouře se projeví po uplynutí předchozích 20 minut.

To eliminuje nespálenou briketu.
* Poznámka:  Když počitadlo času kouře dosáhne zpět do 00:00, zazní 1 minuta alarmu. 
Pro zrušení budíku stiskněte otočný ovladač
* Poznámka:  jednu minutu před koncem časovače kouře se spalovač na brikety automaticky vypne, aby se  
  zabránilo spálení brikety.
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Dávkovač briket

Chcete-li posunout briketu ručně, stiskněte indikátor, indikační kontrolka bude blikat modře a otočný talíř se 
otočí o půl otáčky.
Současně se odejme nová a zlikviduje spálená briketa. 
Digitální displej zobrazuje „FEEd“ během postupu brikety. Po posunutí brikety se na digitálním displeji zobrazí 
„DONE“ 

Poté co točna dokončí polovinu, točna se mírně otočí a vnitřní teplota skříně se znovu zobrazí 

Poznámka:  Miska na vodu musí být vyprázdněna pravidelně každé 2-3 hodiny. Jinak může dojít k zaseknutí  
  brikety.

Sonda na maso
Stisknutím tohoto indikátoru bliká kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje aktuální teplotu sondy.

* Poznámka:  Pokud během 5 sekund nedojde k potvrzení, přepne se čtyřmístný displej zpět na vnitřní  
  teplotu skříně.

Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaná teplota výstrahy. Nasta-
vení potvrďte stisknutím otočného ovladače.

* Poznámka:  Úpravy budou zrušeny, pokud nebude během 5 sekund nastaveno žádné potvrzení.

Jakmile sonda masa dosáhne požadovaného nastavení výstrahy, indikační kontrolka bude blikat modře a po 
dobu 1 minuty zazní alarm. Pro zrušení budíku stiskněte otočný ovladač.

Chcete-li zrušit nastavení sondy na maso, stiskněte a podržte otočný knoflík po dobu 3 sekund.

Teplota F/C

Stisknutím tohoto indikátoru bliká kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje aktuální teplotu v °F nebo 
°C. Jedním stisknutím indikátoru se jednotka změní. 

* Poznámka:  převod z °F na °C se počítá takto: (°C) = (Fahrenheit (°F) -32) ÷ 1,8
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Vlastní recept

* Poznámka:  Vaše vlastní nabídky receptů musí být vytvořeny v aplikaci Bradley Custom Recipe Menu a  
  staženy na USB flash disk.

* Poznámka:  Během aktualizace nevypínejte udírnu. Po dokončení aktualizace se udírna automaticky  
  restartuje.

Zkopírujte soubor receptu ve formátu .txt do prázdného USB flash disku. Vložte USB disk s kopírovaným pro-
gramem do USB portu. Viz strana 19

Stisknutím a přidržením tohoto indikátoru po dobu 5 sekund zazní bzučák. Udírna se připojí k jednotce Flash 
a digitální displej ukáže EEEE

Po dokončení vyjměte jednotku USB Flash, vložte ochranný kryt do slotu USB a znovu stiskněte indikátor 
vlastního receptu. Kontrolka bude blikat modře a na 4 místném displeji se zobrazí blikající kód nabídky 01. 
Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaný kód menu od 01 do 50 
Stisknutím otočného ovladače potvrďte nastavení. Po potvrzení výběru spustí udírna požadovaný program 
nahraný z USB.

* Poznámka:  Po vytvoření a zkopírování nového souboru receptury do udírny budou všechny předchozí verze  
  receptů vymazány.

Můžete vytvořit celkem 50 menu receptů s 25 kuchařskými a udícími sekvencemi v každém. Chcete-li stáh-
nout aplikaci Bradley Custom Recipe Menu, přejděte na:

https://www.bradleysmoker.com/bs1019-custom-recipes 
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AKTUALIZACE FIRMWARU

Přejděte na https://www.bradleysmoker.com/product/2019-digital-5-rack-smoker/ (přejděte na kartu firm-
ware) a stáhněte si nejnovější aktualizaci firmwaru a uložte ji na USB flash disk.

Postupujte podle těchto kroků: 

 1.  Stiskněte a držte indikátor receptu po dobu 3 sekund, zazní zvukový signál. 
 2.  Vložte jednotku USB Flash obsahující stažený soubor .bin. 
 3.  Vypněte udírnu na 3 sekundy. 
 4.  Zapněte udírnu. Udírna přečte flash disk. 
 5.  Během procesu aktualizace se na displeji zobrazí EEEE. 
 6.  Po dokončení aktualizace se udírna automaticky restartuje a zobrazí novou verzi softwaru. 
 7.  Po restartování udírny můžete vyjmout jednotku Flash. 
 8.  Vložte ochranný kryt do slotu USB.

* Poznámka:  Během aktualizace nevypínejte udírnu. Verze softwaru se zobrazí pokaždé, když je udírna  
  zapnutá. 



NEŽ ZAVOLÁTE
V této příručce naleznete informace o řešení problémů. Další informace naleznete na stránce „Záruka“.
Chcete-li kontaktovat servisního zástupce, připravte se před voláním na číslo modelu a sériové číslo. Model a 
sériové číslo naleznete na přepravní krabici, na přední straně manuálu nebo na zadní straně udírny.
 
Uvědomujeme si, že jste provedli značnou investici a jsme odhodláni podporovat vás a vaši udírnu, abyste 
měli mnohaleté kreativní udění. Neváhejte a kontaktujte naši zákaznickou podporu, pokud máte nějaké do-
tazy nebo v případě nepravděpodobné události, kterou potřebuje váš Bradley Smoker. Jsme připraveni vám 
pomoci.

V případě potřeby servisu si uschovejte doklady o fakturaci pro ověření platnosti záruky. 
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Chybové kódy 

Pro lepší pomoc s řešením problémů má Vaše udírna vestavěný systém zasílání zpráv zobrazující pravděpo-
dobnou příčinu chybových kódů.

Chybové kódy Význam chyby Náprava

PORUCHA TEPLOTY Pokud je teplota udírny během 5 minut nižší než 8 
stupňů a vnitřní teplota je menší než 80% od nasta-
vené hodnoty, zobrazí se chybový kód se zvukovým 
alarmem.

Indikátor topení             bliká. 
Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. 
Vyměňte vadné topné těleso. Viz strana 23.

PORUCHA BRIKETOVÉ-
HO HOŘÁKU

Pokud je teplota hořáku menší než 100 stupňů a bě-
hem 1 minuty vzrostla o méně než 3 stupně, zobrazí 
se chybový kód se zvukovým alarmem.

Indikátor doby udění            bliká. 
Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Vy-
měňte vadné topné těleso. Viz strana 24.

PROSÍM, ZKONTRO-
LUJTE VAŠÍ UDÍRNU, 
ZASEKNUTÁ BRIKETA

Pokud rotace točny nebyla detekována do 1 minuty, 
otočný talíř se bude točit dalších 10 sekund a pokusí 
se o postup znovu. Po 3 po sobě jdoucích neúspěš-
ných pokusech se zobrazí chybový kód se zvukovým 
alarmem. Stisknutím otočného ovladače alarm zru-
šíte. Vyčistěte zaseknutou briketu.

UDÍRNA JE PŘÍLIŠ HOR-
KÁ! PROSÍM ZKONTRO-
LUJTE UDÍRNU

V nepravděpodobném případě, kdy vnitřní tep-
lota skříně dosáhne více než 180° / 356°F, bude 

indikátor               topení spolu s topnými tělesy vypnut  
a chybový kód bude zobrazen se zvukovým alarmem. 
Alarm lze zrušit pouze v případě, že teplota klesla 
pod 170° / 338°F stisknutím otočného ovladače.

PORUCHA SNÍMAČE 
TEPLOTY UDÍRNY

Pokud udírna detekuje poruchu čidla nebo ztratí 
spojení s ním, zobrazí se chybový kód se zvukovým 
alarmem. Stisknutím otočného ovladače alarm zru-
šíte. Zkontrolujte senzor a jeho připojení. Pro výmě-
nu senzoru viz strana 25.
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PORUCHA SNÍMAČE 
TEPLOTY BRIKETOVÉ-
HO  HOŘÁKU

Pokud udírna detekuje poruchu čidla nebo ztratí 
spojení, zobrazí se chybový kód se zvukovým alar-
mem. Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. 
Zkontrolujte senzor a jeho připojení. Pro výměnu 
senzoru viz strana 24

MASOVÁ SONDA 1/2 
NENÍ PŘIPOJENÁ

Pokud udírna detekuje selhání sondy nebo ztratí 
spojení během procesu, zobrazí se chybový kód se 
zvukovým alarmem. Stisknutím otočného ovladače 
alarm zrušíte. Zkontrolujte senzor a jeho připojení. 
* Poznámka: Pokud senzor není připojen před zahá-
jením procesu udění,nebudou se zobrazovat žádné 
alarmy.

MASOVÁ SONDA 
1 NENÍ PŘIPOJENÁ 
VHODNĚ

Když systém detekuje částečný odpor sondy, zobrazí 
se zpráva. Odpojte a znovu připojte sondu.

MASOVÁ SONDA 2 NE-
PŘIPOJENÁ PŘÍMO

Když systém detekuje částečný odpor sondy, zobrazí 
se zpráva. Odpojte a znovu připojte sondu.

VŠECHNY OVLÁDACÍ 
PRVKY BYLY DEAKTIVO-
VÁNY. PŘED POKRAČO-
VÁNÍM PROSÍM ZAVŘE-
TE DVEŘE

Jakmile se dveře skříně otevřou, zobrazí se zpráva. 
Kabinet nadále funguje podle naprogramování, ale 
všechny ovládací prvky budou deaktivovány. Po za-
vření dveří budou opět k dispozici všechny funkce a 
zobrazí se vnitřní teplota skříně.

 Když jídlo dosáhne požadované hodnoty nebo uplynul časovač, na displeji se zobrazí následující:

Zpráva na obrazovce   Činnost udírny

Indikátor teploty potravin 1 
bliká

Pípne pouze zvuk

Indikátor teploty potravin 2 
bliká

Pípne pouze zvuk

Bliká indikátor času Zvukový signál a všechny ohřívače 
se vypnou
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Rychlé opravy
Elektrické opravy tohoto zařízení smí provádět pouze autorizovaný technik. Společnost Bradley Technolo-
gies Canada Inc. ani autorizovaný prodejce David Lužný – Graffishing&hunting nepřijímá žádnou odpověd-
nost za jakoukoli poruchu nebo poškození způsobené nevhodnými elektrickými opravami.

Výměna hlavního topného článku

K této chybě dochází, když jeden nebo oba prvky nedodávají do skříně teplo. Operační 
systém porovnává cílovou žádanou hodnotu se skutečnou teplotou. Pokud je teplota o 
8 stupňů nižší než cílový, zobrazí se alarm a zazní zvukový alarm.

Při výměně topného článku postupujte takto: 

1.  Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače (9) na straně 7 
2.  Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. 
3.  Po použití zajistěte dostatečný čas na to, aby udírna po použití vychladla. 
4.  Odstraňte šroub phillips (1) umístěný na horní straně krytu topného článku (2) 
5.  Otočte kryt topného prvku (2) proti směru hodinových ručiček a jemně ho vytáhněte 
6.  Odpojte elektrický kabel od topného článku 
7.  Vytáhněte topný článek ze zásuvky
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Výměna hořáku na brikety a senzoru hořáku

K této chybě dochází, když jeden nebo oba prvky nedodávají teplo do hořáku na brikety. Pokud je teplota 
hořáku menší než 100 stupňů nebo se zvýšila o méně než 3 stupně, zobrazí se během 1 minuty alarm a 
zazní zvukový signál.

1.  Sestava dávkovače briket  
2.  Podávací trubice 
3.  Držák podávací trubice      
4. Posuvná kolejnice * * umístěná uvnitř  
 skříně udírny 
5.  Upevňovací šroub         
6.  Kryt dávkovače briket 
7.  Otočný stůl        
8.  Polohovací spínač 
9.  Střední deska dávkovače briket     
10. Ohřívače briket 
11.  Senzor hořáku briket       
12.  Deska hořáku briket 
13.  Hnací motor     
14.  Spodní deska dávkovače Bisquette 
15.  Řídicí jednotka hořáku

Při výměně hořáku * postupujte takto: 
1.  Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače (9) na straně 7. 
2.  Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. 
3.  Po použití zajistěte dostatečný čas na vychladnutí udírny. 
4.  Vyjměte brikety a podávací trubici (2). 
5.  Chcete-li uvolnit sestavu briket, odstraňte šroub phillips (5) umístěný ve skříni (strana 9). 
6.  Chcete-li sejmout kryt kabelů (strana 23) (4), odstraňte křížový šroub (3) umístěný v boční skříni. 
7.  Vytáhněte kryt kabelů svisle. 
8.  Odpojte 2 konektory kabelového svazku. 
9.  Opatrně vytáhněte sestavu dávkovače briket. 
10.  Demontujte ovladač hořáku (15).
11.  Odšroubujte 4 spodní šrouby spojující dávkovač briket, střední desku (9) a spodní desku (14)dohromady. 
12.  Odpojte oba kabely ohřívače briket (10) a kabel čidla (11). 
13.  Povolte 4 šrouby, které drží desku hořáku na brikety, a vyjměte ji. 
14.  Uvolněte senzor hořáku na brikety, odstraňte šroub, který jej drží, a jemně vytáhněte senzor.

* POZNÁMKA  Tento postup platí také při výměně hnacího motoru (13). Chcete-li změnit polohový spínač (8),  
  povolte 4 šrouby na krytu dávkovače briket (6). Sejměte kryt pro přístup ke spínači (8)
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Odstranění snímače udírny a teplotního limitu

Pokud udírna detekuje poruchu čidla nebo ztratí spojení, zobrazí se chybový kód se zvukovým alarmem. 
Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Zkontrolujte senzor a jeho připojení. 

Chcete-li změnit snímač v kabinetu, postupujte takto:

1.  Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače 
(9) na straně 7.

2.  Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3.  Po použití zajistěte dostatečný čas na vychlad-

nutí udírny.
4.  Vyjměte z udírny všechny stojany.
5.  Odstraňte 4 šrouby phillips, které přidržují 

krycí desku senzoru. Viz # 11 na straně 7.
6.  Sejměte kryt a část izolace zakrývající senzor.
7.  Odpojte konektor drátu snímače (1).
8.  Odstraňte šroub phillips (2) zevnitř skříňky, 

která drží senzor, a vyměňte snímač.
9.  Mezní spínač vysoké teploty (3) je umístěn 

těsně pod teplotním čidlem.
10. Lze jej resetovat stisknutím prostředního knof-

líku na samotném spínači (4).
11.  Při výměně spínače odpojte vodiče (5) na 

obou stranách spínače a odstraňte 2 phillips 
šrouby (6).
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Odstranění ovládacího panelu displeje

Pokud je třeba změnit vadné zobrazení, postupujte takto:

1.  Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače (9) na straně 7.
2.  Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3.  Po použití zajistěte dostatečný čas na vychladnutí udírny.
4.  Vyjměte všechny stojany, misky a odkapávací misku.
5.  Vyjměte podávací trubici a brikety uvnitř.
6.  Udírnu položte na záda na rovný a plochý; povrch.
7.  Odstraňte 2 šrouby ze spodní upevňovací desky (viz obrázek níže).
8.  Otevřete boční dvířka a odstraňte 3. šroub. (viz obrázek níže).
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9.  Stiskněte tlačítko dveří a jemně aplikujte pohyb dolů na celý svislý kovový panel, dokud se neuvolní.
Viz obrázek vlevo

Viz obrázek desky citquit vpravo nahoře

10.  Opatrně odpojte všechny kabelové zásuvky jeden po druhém  
 a odložte je stranou.
 A.  Hlavní kabelový svazek 
 B.  Drát sondy na maso 1 
 C.  Drát sondy na maso 2
 D.  Drát čidla teploty udírny
 E.  Drát spínače dveří

11.  Vyšroubujte šrouby phillips (1 - 4), které drží desku displeje.
12.  Opatrně vyjměte desku z jejího umístění.
13.  Při vyjímání desky sledujte port USB, aby se nezachytil za  
 hranu panelu.
14.  Znovu nainstalujte nový displej v obráceném pořadí výše  
 popsaných kroků.
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ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE 
Jmenovité napětí  120 / 220-240V AC (podle země výchozí nastavení) 
Jmenovitý kmitočet  50/60 Hz 
Jmenovitý výkon  1000 W 
Hlavní topný článek  2 x 400W 
Briketový hořák  2 x 100W

KAPACITA 
Vnitřní objem              76L
Počet roštů               5 roštů ( 4 volně )
Varná plocha               5 x 0,13 m² 

PROVOZNÍ SPECIFIKACE
Specifikace doby uzení
Nastavitelný rozsah doby uzení         0-10hod
Nastavitelný přírůstek doby uzení      10 minut najednou

Specifikace kouřového času
Rozsah nastavení kouře   00: 20-9: 40hod
Nastavitelný přírůstek kouře 20 minut najednou

Provozní specifikace teploty
Interní provozní teplota udírny  30-160°  
Vnitřní nastavitelný přírůstek rozsahu  1°  
Rozsah vnějších provozních teplot  -9 ° až 50° 

*Poznámka:  Nepracujte mimo tyto parametry - může dojít k trvalému poškození.
* Poznámka:  COLD se zobrazí na displeji, jakmile teplota dosáhne pod -10 ° C. Udírna se nezapne.

PROVOZNÍ SPECIFIKACE MEAT PROBE
Nastavitelný rozsah cílové teploty při připojení udírny   30-100℃
Nastavitelný přírůstek rozsahu 1 °
Interní rozsah měření potravin  0-100 ℃ 

* Poznámka:  Masové sondy nejsou vhodné do myčky.
* Poznámka:  Pro nejlepší postupy nechejte sondy stále připojené.
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ZÁRUKA
Nákupem produktu Bradley Smoker u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 
roky. Bradley Smoker poskytuje 2 letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy 
používán v souladu s pokyny k jeho užívání.
Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami 
materiálu nebo výrobní vadou.
Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl ne-
očekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obraťte se do 30 dnů od odhalení závady na vašeho prodejce 
s dokladem o prodeji s datem nákupu.
Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.
Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:
•  Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
•  Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z dů-

vodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
•  Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například 

poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udícího roštu atd.).
•  Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného sklado-

vání produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
•  Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
•  Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
•  Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání 

a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
•  Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
•  Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
•  Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
•  Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
•  Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
•  Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.).
Bradley Smoker vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, 
pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nespl-
nění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášeny prodejci 
ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty Bradley Smoker se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mo-
hou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt.
Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do 
vlastnictví BS.
Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku.
Společnost Bradley Smoker a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, ne-
přímé či následné škody.
Společnost Bradley Smoker neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v 
souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vracením či náhradou jejich zařízení.
Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce Bradley Smoker nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo ná-
sledné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing 
uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zá-
konem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli 
povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto 
dokumentu a nevzniká vůči výrobci žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.
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OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍ DÍLY
Chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte místního distributora Bradley Smoker.

 

 
 

 

 

 
 

ZÁRUČNÍ SERVIS
Obraťte se na nejbližšího prodejce Bradley Smoker o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor vý-
robků Bradley Smoker vyžaduje doklad o nákupu, aby mohla uplatnit záruční nárok; proto si uschovejte svůj 
původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití. Sériové číslo a číslo modelu vašeho Bradley Smo-
ker najdete na zadní straně udírny. Zaznamenejte si níže uvedená čísla, protože štítek se může opotřebovat 
nebo být po čase nečitelný.

Model Sériové číslo

Datum nákupu                                                                           Autorizovaný dealer

Správná likvidace tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem 
v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví 
nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory udržitelné-
ho opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy 
pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento 
produkt vzít k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.


