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Tato nová ruční udírna-aromatizér Aladin 007©  je především doporučována pro přípravu koktejlů a 

pro profesionální barmanské umění, proto si ji vybírají profesionální barmani po celém světě.  

Patentovaná ocelová konstrukce udírny umožňuje doutnání pilin, nikoliv jejich spalování, čehož 

výsledkem by byl dým o nepříjemném zápachu. Jeho široký podstavec a hmotnost poskytují 

výbornou stabilitu a zjednodušují tak práci při maximálním využití aromatizéru. Další výhodou je 

rychlé připojení k poklopu Aladin Cover© a víku CD© Aladin, díky čemu získáme stabilnější a více 

aromatizující dým.  

V Aladin 007©  je možné aromatizování za studena, proto lze aromatizovat potraviny a koktejly 

éterickými oleji. Rozšiřuje se tak možnost kreativního vyžití aromatizujících technik. Vyzkoušejte, 

jak se líne aroma z Vaší sklenice! 

Před zahájením práce s aromatizérem 

Používejte piliny z čistého dřeva s nízkým podílem pryskyřice, bez laků a barev (listnaté stromy, 

dub, buk, dřevo olivové, cedrové, ořechové, břízové, jasanové, mahagonové…). Doporučujeme 

štěpky Wood Aladin Chips© (dub, buk nebo Jack Daniels), které mají krásnou vůni a jejichž dým má 

bakteriocidní účinky. Esence těchto štěpek se využívají při výrobě parfémů. V průběhu spalování se 

jejich vůně uvolňují a aromatizují nápoj, drinky tak získají novou dimenzi chuti a aroma. 

Příprava pilin 

Piliny vždy uchovávejte v těsně uzavřené nádobě, aby se zachovalo jejich aroma. Vyndejte až 

bezprostředně před použitím.  

Prvním krokem je navlhčení pilin z důvodu snížení teploty spalování. Namočte malé množství pilin a 

použijte je neprodleně. V opačném případě může dojít k fermentaci a vniku plísně, která znehodnotí 

aroma dřeva. 

V průběhu celého procesu aromatizování lze přidávat další aromatické látky. Pokud přidáváte 

bylinky, vybírejte spíše ty lehce zelené, nepoužívejte bylinky sušené, které hoří příliš rychle a 

zvyšují rychlost spalování pilin. Nedoporučujeme přidávat bylinky ve formě prášku, které z ohledem 

na svou strukturu hoří příliš rychle a nevytváří dostatečné množství dýmu pro aromatizování. 

Doporučujeme přidávat éterické oleje a aromatizujících esence odděleně a ke konci celého procesu 

aromatizování.  

Plnění a obsluha 

Budete potřebovat 4 baterie 1,5V typ AA, které nejsou součástí balení. Vložte baterie shodně 

s polarizací a připevněte podstavec s motorkem. Spínač nastavte do pozice ON a zkontrolujte, zda 

ventilátor pracuje. 

Naplňte spalovací komoru vlhkými pilinami a lehce zatlačte. Nezapomeňte vespod vložit filtrační 

sítko. Udržujte spalovací komoru na piliny čistou, aby se zajistilo dobré proudění vzduchu. Zapněte 

ventilátor, zapalte vrchní vrstvu pilin zapalovačem. Po rozpálení pilin lze kontrolovat množství dýmu 

pomocí spínače ON/OFF, který se nachází na základně. 
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Čištění a údržba 

Čištění tohoto malého zařízení vyžaduje soustředění a přesnost. Odstraňte zbytky pilin ze spalovací 

komory a očistěte ze zbytků mastnoty a pryskyřice. Vyčistěte filtr a trubičku. 

1. Oddělte část s motorem od kovové hlavice s komorami. 

2. Vyjměte prsty ventilátor a umyjte jej. 

3. Motor položte vzhůru nohama tak, abyste nenamočili vypínače. 

4. Špinavé místa lehce otřete teplou vodou s mýdlem. 

5. Čistěte vlhkým hadříkem a snažte se nenavlhčit zbylé části. Osušte papírovým ručníkem. 

6. Všechny části - hlavici s komorami, filtrační sítko, hadičku umýt ve vodě s trochou saponátu. 

7. Vše důkladně vysušit a smontovat. 

8. Motor zapněte až po důkladném osušení všech částí. 

Pokud delší dobu přístroj nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. 

 

Některé s dalšího příslušenství 

C1-1004…. Piliny do udírny-bukové  

C1-1005…. Filtry XS do udírny Aladin   

C1-1006…. Filtry XL do udírny Aladin 

C1-1013…. Poklop skleněný nízký s ventilem pr. 13 cm                 

C1-1015…. Poklop skleněný nízký s ventilem pr. 18,5 cm                                                                                                                                                                                                    

C1-1022…. Poklop skleněný nízký s ventilem pr. 9 cm                                                                                                                                                                                                    

C1-1027…. Piliny do udírny-dubové 

C1-1031…Základna  

 

Záruka 

Záruka se poskytuje na výrobní vady, vady materiálu a poruchy vzniklé při správném používání 

ruční udírny dle návodu. Výrobek je nutné doručit dodavateli s platným dokladem o koupi. 

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé špatným používáním nebo používáním, které není 

v souladu s návodem používání, na opravy prováděné neoprávněnu osobou a poruchy při špatném 

použití nebo použití v rozporu s návodem (mytí, servis, údržba). 

                                           


