
Montážne inštrukcie k rotisserii (otočný ražeň) 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 

1. Pred montážou, inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. 
2. Nedovoľte deťom s týmto prístrojom manipulovať. Zaistite dostatočný dohľad na deti, pokiaľ sa počas 

používania pohybujú v blízkosti zariadenia. 
3. Nedotýkajte sa horúcich častí, pokiaľ nemáte na rukách riadnu ochranu. 
4. Pred montážou a demontážou nechajte gril dostatočne vychladnúť. 
5. Nepoužívajte žiadne prídavné zariadenia. 
6. Nepoužívajte zariadenie inak, než pre aké účely je určené. 
7. Pokiaľ motorček nepoužívate, vyberte ho z grilu a uskladnite ho pod strechou. 
8. Nepoužívajte gril pre úpravu jedál, neurčených pre nasadenie na otočný ražeň, pokiaľ je inštalovaný 

motorček. 
9. Z dôvodu ochrany pred nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom neponárajte motorček, prívodný 

kábel a vidlicu do vody či inej kvapaliny. 
10. Nemanipulujte s poškodeným káblom či vidlicou. 
11. Chráňte kábel pred stykom s horúcimi povrchmi. 
12. Pokiaľ zariadenie nepoužívate, alebo ho chcete čistiť, odpojte vidlicu zo siete. 
13. Motorček prepnite do pozície OFF pred vytiahnutím vidlice zo zásuvky. 

Pokiaľ musíte používať predlžovací kábel, venujte pozornosť pokynom pre Vašu bezpečnosť: 
• Používajte iba kábel pre vonkajšie prostredie, určený pre prúdovú záťaž 10 A. 
• Používajte pokiaľ možno najkratšiu dĺžku kábla. Nezapájajte dva a viac káblov za sebou. 
• Káblové spoje udržiavajte v suchu a nenechávajte ich ležať na zemi. 
• Nenechávajte visieť kábel cez vrchnú hranu stola, kde by za neho mohli ťahať deti, alebo bolo možné o 

neho zakopnúť. 

  

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM 

Toto zariadenie je určené pre pripojenie: 220-240V – 50/60Hz, 5W 

Pripájajte iba do zásuvky s výstupným napätím 220 – 240V, 50/60Hz 
Pripájajte iba do uzemnenej zásuvky, zabezpečenej prúdovým chráničom (RCD) s vybavovacím prúdom max. 
30mA. 

POUŽITIE: 

1. Vykonajte vyváženie na tyči ražňa medzi vidlicami. Kontrolujte vyváženie voľným držaním tyče v rukách a jej 
otáčaním. Podľa potreby upravte. 

2. Zasuňte tyč ražňa do motorčeka. Nastavte objímky na tyči tak, aby sa dali nasadiť do výrezov v konzolách 
tyče ražňa. Dotiahnite krídlové skrutky. 

3. Rozkúrte gril a grilujte podľa odporúčania v Tipoch pre grilovanie. 
4. Pokiaľ dôjde ku strate vyváženia jedla na tyči v priebehu grilovania, použite rukavice alebo inú pomôcku pre 

vybratie tyče a vyváženie znova upravte. K zaisteniu jedla na tyči môže byť použitý i teplotne odolný 
povrázok. 



5. Keď je jedlo hotové, vyberte tyč ražňa z motorčeka, uvoľnite vidlicu na strane motorčeka a jedlo z tyče 
stiahnite dolu. 

TIPY PRE GRILOVANIE: 

• Keď nakupujete mäso, dozrite, aby malo rovnomerný tvar, aby potom bolo i rovnomerne prepečené. 
• Pokiaľ chcete skrátiť čas pre grilovanie hydiny, použite pre grilovanie radšej dve menšie kurčatá než jedno 

veľké. Aby bolo jedlo na tyči kompaktné a vyvážené, pritlačte kurčatá tesne k sebe, so stehienkami 
pritlačenými k ramenám. 

• Aby ste zabránili spáleniu a zuhoľnateniu, obaľte krídelká a konce stehienok do alobalu. 
• Používajte marinády a omáčky pravidelným natieraním pomocou štetca s dlhou násadou. 

ČISTENIE: 

1. Pred čistením nechajte všetky kovové diely riadne vychladnúť. Používajte jemný umývací prípravok na riad 
a kefu s plastovými štetinami. Osušte diely utierkou a uskladnite na suchom mieste mimo dosahu detí. 
POZNÁMKA: Všetky diely sa dajú čistiť v umývačke na riad, OKREM motorčeka. 

2. Pokiaľ sa motorček nepoužíva, mal by sa vybrať z grilu a umiestniť na chladnom a suchom mieste. 



 



ZOZNAM DIELOV 

Náradie potrebné k montáži: 
• Krížový skrutkovač (nie je súčasťou balenia) 
• Nastaviteľný kľúč (nie je súčasťou balenia) 
• Predpokladaný čas montáže: 15 minút 

Diel Množstvo Popis 
A 1 Elektrický motorček 
B 1 Hlavná podperná konzola 
C 1 Konzola mriežky 
D 2 Zaisťovacia vidlica 
E 4 #10-24 x 1 ¼“ skrutka 
F 4 #10-24 x 1 ¼“ šesťhranná matica (Keps) 
G 1 Vrchná konzola 
H 2 Objímka 
I 1 Tyč ražňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR: 

Motorček ražňa musí byť montovaný s vývodom kábla hore (viď obr.A) 

Obr.A 

 


