
Domácí udírna HMLX 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005 

Návod k použití 

1. Obsah balení: 
- korpus udírny 
- sklo (pouze u modelu HMLX 7000 a HMLX 7002) 
- rošt na ryby 
- závěsná tyčka 
- sada háčků 
- malá miska na piliny 
- velká miska na dřevěné uhlí 
- dvířka s otvorem pro přívod vzduchu (modely HMLX 7000, 7001, 7002, 7005) 
- boční držáky  
- odkapová miska 
- teploměr  

Tento výrobek je určen pro teplé a studené uzení. Umožňuje také použití elektrické topné spirály. 

2. Montáž výrobku: 
2.1. Odstraňte papírový obal a vyndejte přibalené díly. 
2.2. Opatrně rozbalte sklo (platí pro modely HMLX 7000 a HMLX 7002) a namontujte do dvířek. 

Pro upevnění použijte přibalenou lištu. 
2.3. Poskládejte tyčky a rošty na určená místa uvnitř korpusu udírny. 
2.4. Naistalujte teploměr v horní části dvířek a upevněte pomocí gumičky. 

3. Použití výrobku: 
3.1. Naplňte velkou misku již zapáleným dřevěným uhlím nebo uhlí zapalte v misce. 
3.2. Piliny na uzení před použitím navlhčete, abyste předešli jejich zapálení. 
3.3. Uzení  

Varianta 1 – rozprostřete piliny na uzení v malé misce a položte misku na zapálené uhlí. 
Varianta 2 – rozprostřete piliny přímo na doutnající uhlí, uhlí nesmí hořet plamenem. 
Varianta 3 – bez dřevěného uhlí. Položte hrst bukových pilin do velké misky, zapalte je a 
udržujte doutnající za pomocí hořáku (není součástí balení). Tato metoda je velice vhodná 
pro studené uzení, vyžaduje však zkušenosti a trpělivost. 

3.4. Regulujte přísun vzduchu a množství kouře za pomoci otevíracích dvířek ve spodní části 
udírny a horního otvoru. Při procesu uzení sledujte teplotu na teploměru. 

 

Užitečná rada 

Při prvních použitích dodržujte pečlivě recepty a návody na proces uzení. Po získání zkušeností můžete 
začít experimentovat s kořením, marinádou a různými způsoby uzení (studené nebo teplé). 

 

Přejeme Vám dobrou chuť 

www.homelux.cz 

 



 

 

 
Boční držáky 

 
Sada háčků 

 
Teploměr 

 
Odkapávací miska 

 Závěsná tyčka 

 
Rošt na ryby 

 
Malá miska na piliny 

 
Velká miska na 
dřevěné uhlí 

 
Dvířka (modely 7000, 
7001, 7002 a 7005) 

 
1. Upevněte boční držáky ke korpusu 

udírny. 

 
2. Zasuňte teploměr do označeného 

otvoru ve dvířkách. 

Modely: 7001 a 7005 
 

Modely: 7000 a 7002 
 

Modely: 7003 a 7004 
3. Upevněte teploměr pomocí přiložené gumové zátky. 

 


