
BRADLEY SMOKER. . .  úžasně jednoduché !

Uživatelská 
příručka 

 

Ať už jste profesionálním kuchařem nebo 
víkendovým uživatelem, nástroj Bradley Cook byl 
navržen pro každodenní používání tak, aby bylo 
možné snadno nahrávat své recepty na uzení a to 
napříč udírnami Bradl  ey řady P10.

Bradley Professional P10 Food Smoker

Stažení nástroje    
The Cook Tool
1. Aplikaci najdete na webu výrobce 

BradleySmoker.com/product/2019-digital-6-rack-smoker
2. Stáhněte si   “CookTool”   zip file ( CookTool.zip )

3. Rozbalte   “CookTool.zip”          
         

Zobrazí se vytvořená složka 
nebo soubory.

4. Spusťte   soubor “Tool.exe”    
     

     Výchozí uživatelské jméno:          Admin
     Výchozí heslo :          12345

Důležité  
Poznámky
Aplikace Cook Tool není bohužel v současné době dostupné pro Mac  
 
Nástroj Cook Tool dokáže vygenerovat celkem 50 jedinečných 
receptů s 25 kroky v každém z nich. Každý krok má 4 příkazy.

• Soubory generované nástrojem Cook Tool jsou 
chráněny heslem a bez hesla je nelze upravovat

• 
receptů sekvence nové úplně vygenerovat muset budete jej,

 zapomenete a heslo nové na heslo výchozí změníte Pokud

https://www.bradleysmoker.com/us/product/bradley-professional-p10-4-rack-1000w-food-smoker/
https://www.grilykrby.cz/udirny-bradley/


Generování 
receptů

 

Nástroj Bradley Cook může generovat celkem 50 
jedinečných receptů, každý s 25 kroky

1. Pojmenujte si sekvenci receptů (např. Uzená ryba)

2. 
    

Přidejte poznámku (např. uzení 3 hodiny, dřevo: olše)

3. 

 

Vytvořte krok

     
     
     

 

Každý krok má celkem 4 příkazy: čas uzení, čas vaření / teplota vaření, 
cílová teplota sondy 1 a cílová teplota sondy 2 

 
     
     

Každý příkaz můžete přepnout na Zapnuto nebo Vypnuto kliknutím  
na ikony umístěné ve spodní části okna každého Kroku. 

             
             
             

Při zapnutí příkazu se čísla pod názvem příkazu v okně Kroku 
změní ze šedé na modrou. Pokud chcete zvýšit nebo snížit 
čas nebo teplotu každého příkazu, jednoduše klikněte na 
zelené tlačítko Plus nebo červené tlačítko Mínus, které jsou 
umístěné pod čísly každého příkazu. 

             
             
             
             

Pokud chcete přidat nebo odebrat celý krok, stiskněte zelené 
tlačítko Plus nebo červené tlačítko Mínus, které je umístěné 
ve spodní části okna Kroku.

     
     
     

 

 

Pro vytvoření receptu klikněte na červené tlačítko 
pro uložení ve spodní části okna Kroku. 

4. 
     

     
     

Nástroj Bradley Cook Tool vygeneruje dva soubory: Admin.txt a 
Menu.txt

             
             

             

Soubor Admin.txt lze upravit pomocí nástroje Bradley Cook 
Tool. Soubor MENU.txt je pro čtení pouze udírnou potravin 
P10. 

Oba jsou chráněny heslem      
             Výchozí uživatelské jméno:                 Admin
             Výchozí heslo :          12345

bradleysmoker.com                 1.866.508.7514                 info@bradleysmoker.com



bradleysmoker.com                 1.866.508.7514                 info@bradleysmoker.com

Nahrávání vlastních 
receptů do 

 

Udírny Bradley P10
 
Bradley P10 Professional Food Smoker. Model: BS1019

1. Zapněte udírnu Bradley P10.

2. 
     

Nahrajte pouze soubor MENU.txt vygenerovaný nástrojem 
Bradley Cook Tool na prázdný USB flash disk 

3. 
     

Vložte USB flash disk* do USB portu umístěného na 
levém bočním panelu udírny P10 

4. 
     

4. Stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 5 sekund, 
dokud se na displeji na přední straně nezobrazí EEEE. 

       
     

Udírna P10 nyní začne stahovat sekvenci receptů 
(soubor MENU.txt).

            
            

Všechny předchozí soubory receptů uložené 
v udírně  Bradley P10 budou přepsány. 

    
    

Během stahování nevypínejte udírnu. Když je 
stahování dokončeno, udírna P10 zobrazí aktuální 
vnitřní teplotu.

5. 

     

6. 
     

Vyjměte USB flash disk z USB portu a vraťte 
ochranný kryt USB portu zpět..

7. 
     

Vložte jídlo do udírny P10 a vložte teplotní sondy.

8. 
     

Stiskněte jednou tlačítko Menu a potom pomocí 
kolečka vyberte svůj recept.

9. 
     

Následným stisknutím kolečka potvrdíte recept a 
udírna P10 se automaticky spustí.

 Pozor  - USB flash disky, datové disky, pevné disky a SSD disky 
nejsou kompatibilní s udírnou Bradley P10 Model BS1019. 
Nesprávné použití USB portu k nabíjení zařízení nebo k napájení 
jednotky může způsobit vážné poškození. 

https://www.grilykrby.cz/udirny-bradley/

