
Návod k obsluze a montáži



Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k montáži a obsluze. 

Upozornění! 

− Upozornění, zařízení je během provozu velmi horké a proto nesmí být 
přemisťováno. Hrozí popálení. 

− Pokud potřebujete manipulovat se zařízením během provozu, noste tepluodolné 
rukavice. 

− Nepoužívejte v uzavřených místnostech, hrozí otrava kouřovými plyny.

− Před čištěním nechte zařízení kompletně vychladnout. 

− Udržujte mimo dosah dětí a zvířat.
− Při zapalování se nesmí používat podpalovače.

− Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů. 

− Nikdy k hašení nepoužívejte vodu.
− Zařízení musí během provozu stát na pevném, nehořlavém povrchu nebo být 
pevně spojeno s montážní konzolou, která musí být zase pevně připevněna na 
určené místo.

− Nikdy nenechávejte horký generátor kouře bez dozoru.
− POZOR: během provozu se může stát, že dojde k požáru v zapalovacím otvoru. K 
tomu dochází, když sklouzne větší množství třísek dolů nebo když se změní okolní 
tlak vzduchu.



Montážní instrukce:

1. Otočte hlavní válec vzhůru nohama a vložte výfuk do velkého otvoru a mosaznou 
trysku z opačné strany do malého otvoru válce. Nyní sešroubujte obě části 
dohromady. Musíte se ujistit, že výřez (válec je stále vzhůru nohama) výfuku 
směřuje nahoru. Rukou utáhněte obě části.

2. Poté vezměte nerezový kryt s rýhovanými šrouby a nasaďte jej na hlavní válec 
tak, aby rýhovaný šroub na boku seděl ve výřezu pro upnutí. Nyní ručně utáhněte 
rýhovaný šroub na boku.

3. Poté nasuňte montážní držák na generátor kouře. Věnujte pozornost vrtání a 
frézování montážního držáku. Po připevnění montážního držáku se ručně utáhne 
i druhý rýhovaný šroub. V závislosti na tom, jak chcete použít montážní držák, 
možná budete muset připevnit dodanou sadu šroubů M5 jako nožičky. Měli byste 
to udělat před připevněním montážní konzoly k generátoru kouře. 

4. Nyní lze generátor kouře Smo-King připojit podle potřeby. Buď na dodané nožičky 
(které byly dříve připevněny k montážnímu držáku) nebo zavěšení pomocí otvorů 
v montážním držáku.

5. Nyní naplňte pouze třískou Smo-Woodchips 3-10 mm. Připojte membránové 
čerpadlo k mosazné vzduchové trysce pomocí dodané silikonové hadice. Nasaďte 
dřevěné víko a zapalte z obou stran u otvoru zapalování cca. 5-10 sekund. Nyní 
můžete začít kouřit.



Dodatečné informace

Na generátor kouře poskytujeme záruku po dobu dvou let od data nákupu. Záruka se 
vztahuje na vady zpracování a vadné díly; vztahuje se na výměnu těchto dílů. Náklady na 
dopravu, montáž, výměnu opotřebovaných dílů a jiné nejsou součástí záruky. Platnost 
zaniká v případě nesprávné manipulace nebo pokud byly na generátoru kouře provedeny 
jakékoli neoprávněné změny. To znamená, že existuje riziko, že štěpka bude vymrštěna ze 
zapalovacího otvoru.

Údržba a péče

Generátor kouře by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. U mosazné vzduchové 
trysky by se měl prostrčit tenký drát. Výfuk lze zevnitř vyškrábat šroubovákem. Válec se 
nejlépe čistí houbou. Lze použít například čistič na trouby, ale žádné prostředky, které 
napadají nebo ničí nerezovou ocel nebo dřevo. Při dostatečné péči a čištění nejsou problémy 
s funkcí generátoru kouře.

Informace o životním prostředí a opatření pro likvidaci

Při manipulaci s generátorem kouře a při likvidaci zbytků dbejte na čistotu a bezpečnost. 
Zbytkový odpad zásadně odkládejte pouze do nádob k tomu určených z kovu nebo 
nehořlavých materiálů.



Nebezpečí:

Ujistěte se prosím, že čerpadlo při grilování nebo uzení nenasává žádný kouř nebo mastný 
vzduch, jinak se membrána uvnitř čerpadla přilepí. Tu je pak nutné vyčistit zevnitř, na 
toto se NEVZTAHUJE záruka.

Nebezpečí popálení celého generátoru!

Při každém spalování vznikají zbytky spalování. Ty mohou ve spojení s vlhkostí z okolního 
vzduchu (kondenzace) vést ke kouřové strusce. Kouřová struska může vystupovat ze spodní 
části generátoru, proto by měla být pod generátor kouře umístěna nehořící podložka. 
(kovová vana a pod).

Aby byla zajištěna správná funkce generátoru, měl by být zcela vyčištěn, pokud by se vytvořila 
výše zmíněná kouřová struska. K tomu se nejlépe hodí čistič na trouby nebo grily.

Pokud se použije ohebná trubka z nerezové oceli, měl by být vyroben nějaký druh sifonu. 
To zachycuje kouřící strusku z dýmky a zabraňuje jejímu zpětnému toku do grilu nebo 
generátoru kouře.

Pokyny a videa k čištění čerpadla a generátoru naleznete na webových stránkách výrobce 
www.smo-king.de v části Help/FAQ (anglicky) nebo pro více informací kontaktujte svého 
prodejce.
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