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                    РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ─ ВЪНШНА ПУШИЛНЯ XL-330007 

  

• Универсална домашна пушилня с КЛАПА за регулиране на капацитета на печене, изработена 
от висококачествена неръждаема стомана. Благодарение на модулния дизайн, три решетки и 
двойна горелка, тя е идеална за вкусни ястия както в по-големи, така и в по-малки количества. 
Позволява бързо и лесно опушване на домашни птици или други видове месо, риба и сирене. 
Уреда за опушване  ще се справи блестящо с голямо пиле или голяма риба! 

• Уреда   е оборудван с термометър, което улеснява достигането и поддържането на 
оптимална температура за опушване. 

• Уред, захранван с гел гориво. 

 Уважаеми клиенти! Не забравяйте да изсушите добре месото преди опушване. Лошо 
изцеденото месо може да доведе до натрупване на влага вътре в камерата по време на 
опушването 

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате устройството и го запазете за 
бъдещи справки. 

Комплектът включва: 

  

- метален капак наd горелките 

- двойни горелки 

- клапи за регулиране на пламъка 

- скара за опушване 

- тава за намазване 

- решетка – 3 нива 

- Клапа за регулиране  на капацитета 

- капак с вграден термометър в диапазона 0-100°C 

- метални дръжки 

 

 

 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ 

  

Задълбочено познаване на тези насоки ще направи възможно правилното използване на уреда 
за опушване и да се наслаждавате на безупречната му работа за продължително време. 



Монтажът е толкова опростен, колкото и самият процес на опушване, но за да постигнете 
напълно задоволителни резултати, трябва да спазвате няколко основни насоки при всяка 
употреба. 

  

Внимавайте да не прекалите с количеството дървен чипс, защото излишното количество може 
да повлияе неблагоприятно на вкуса на опушените храни (месото ще придобие кисел вкус). 

  

По време на целия процес на опушване трябва да се следи температурата в пушилнята – 
използвайте термометъра, монтиран в капака. 

  

Внимавайте да не препълвате горелките с гел гориво. 

 

 

1. Проверете съдържанието на опаковката и се уверете, че всички части са налични. 

2. Осигурете подходящо място за опушване в съответствие с указанията за безопасна работа на 
уредите за опушване, включени в ръководството. 

3. Сглобете всички части съгласно горната схема. 

4. Пригответе чипс, гориво, продукти, предназначени за опушване, и щипки или друг аксесоар, 
подходящ за преместване на храните. 

Ако храните са били мариновани предварително, поставете ги на ниска околна температура, за 
да изсъхнат преди опушване. В никакъв случай храните, предназначени за пушене, не трябва 
да се окачват на слънчева светлина. 

5. Поставете чипса равномерно в жлеба на дъното на фурната – те трябва да образуват плосък 
слой или ниски, обширни купчини над горелките. 

Можете да използвате различни видове дървесни стърготини за опушване, напр. бук, елша или 
много ароматно плодово дърво: череша, ябълка, слива или круша. 

6. Внимателно навлажнете чипса с вода, за да предотвратите изгарянето им и да ги накарате 
само да произвеждат дим. 

7. Поставете тавата за мазнината върху чипса. 



8. Поставете гориво в горелките и ги запалете. Покрийте Уреда за опушване с капак, оборудван 
с термометър, и изчакайте около 3 минути. докато се загрее малко. 

Приготвянето на храната трябва да започне най-добре след като горивото се запали добре. 
Избягвайте големи пламъци, за да не загори храната. 

9. Поставете храната, предназначена за опушване, върху решетката, така че да сведете до 
минимум контакта със стените. Това ще гарантира равномерното опушване на храната. 
Удължението за  печене осигурява възможност за опушване на храни с по-голям капацитет. 
Запомнете – колкото по-близо до горелките, толкова по-висока е температурата на опушване. 

10. След опушването изчакайте храната да изстине, за да не се разпадне при изваждане. 

В зависимост от предпочитанията и вида на опушване, охладеното месо може да се приготви 
на пара, да се остави да изсъхне на хладно място или да се консумира веднага. 

11. След като приключите с опушването, изчакайте устройството да се охлади, след това 
почистете всички отделни части и ги закрепете, като спазвате указанията, дадени по-долу. 
Съхранявайте в затворена опаковка (оригинална или подобна, или в кутия и др.) 

12. Преди всяка сесия на опушване се уверете, че устройството е напълно работещо и чисто. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Правилната и редовна поддръжка ще удължи живота на продукта. Уверете се, че се съхранява 
в добри условия и се използва правилно. 

Препоръчително е да използвате меки почистващи препарати за изтриване на мазнини от 
метални повърхности и нежни почистващи аксесоари, предпазващи от надраскване – най-
добре е гъба. След почистване / измиване подсушете добре всички компоненти и ги 
избършете. 

Ако пушилнята не се използва известно време, обезопасете я правилно и съхранявайте на 
място, където няма да бъде изложен на неблагоприятни атмосферни условия (предпазвайте 
устройството от влага по-специално). 

 
 

Размери  

Дължина 41.7 cm  

Широчина 26.5 cm  

Височина 27 cm  
 

 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

  

• При работа с уреда за опушване  трябва да се спазва пожарната безопасност и боравене с 
горещо и високотемпературно оборудване. 

• Уредът за опушване  е предназначен само за използване на открито. Не работете с уреда в 
стаи, палатки, ремаркета или под навес с риск от пожар. 



Оптимално решение е отделно, покрито пространство, осигуряващо комфорт за опушване  и 
безопасна работа. Препоръчително е помещението да бъде защитено от прекомерна слънчева 
светлина. 

• Ако с пушилнята се работи под открито небе, тя не трябва да се включва по време на 
интензивни валежи и бури. 

• Пушилнята не трябва да се използва по начин, който пречи на съседите / страничните 
минувачи. 

• Преди употреба поставете пушилнята  хоризонтално, на равна, стабилна и незапалима 
повърхност, в място, защитено от вятър, и на безопасно разстояние от запалими предмети и 
материали. 

• За разпалване използвайте гел гориво – забранено е използването на алкохол, газ, керосин, 
алкохол или други вещества с риск от неконтролиран пламък. 

• Използването на запалими вещества непреднамерено за опушване  е опасно и може да 
причини телесни наранявания и пожар, и може да развали вкуса на храната или дори да я 
отрови. 

• Вземете предпазни мерки при пълнене на горелките и внимавайте да не ги препълвате. 

• Не оставяйте пушилнята  със запалено гориво без надзор. 

• Не премествайте устройството по време на работа . 

• Дръжте излизащият  пушек далеч от деца и домашни любимци. 

• Опушването  не трябва да се използва в близост до запалими материали, експлозиви, 
фойерверки и др. 

• Не използвайте аерозоли в близост до загрят уред за опушване. 

• Спазвайте безопасно разстояние от пушилнята, не докосвайте горещите горелки или други 
горещи компоненти на уреда. 

• За да избегнете изгаряне по време на опушване, използвайте ръкавици и се уверете, че 
дръжките са монтирани правилно. 

• Загрятата пушилня не трябва да се поръсва с вода. 

• След приключване на опушването, горивото трябва да се погаси старателно с помощта на 
гасителната клапа. 

• Пушилнята  трябва да се охлади след употреба. Преди разглобяване и почистване се уверете, 
че всички компоненти са напълно охладени. 

• Не модифицирайте устройството сами. 

  Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания, изгаряния и 
унищожаване на имущество. 

 

 

 

 



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

  

- Гаранция за ефективната работа на пушилнята се предоставя от BROWIN за период от 12 
месеца от датата на закупуване. 

- В случай на повреда, причинена от грешка на производителя, се предоставя безплатен 
ремонт. 

- Датата на разглеждане на рекламацията и евентуален ремонт е 14 дни от получаване на 
продукта. 

- Гаранцията изтича, ако се идентифицират дефекти в резултат на: неправилна употреба, напр. 

• използване на уреда за опушване за непреднамерени цели; 

• използване на уреда за опушване в противоречие с инструкциите, дадени в ръководството; 

• физическо увреждане на уреда за опушване. 

  

  

Пожелаваме ви удовлетворение от закупения продукт 

и ви насърчаваме да се запознаете с широката гама от предложения на нашата компания. 

 

                      

                                                                     

 

Вносител : 
"Крипна ЕООД" 

София 1729 
"  +359888470057    " 

info@maker.bg 

mailto:info@maker.bg

