
Montážní instrukce k rotisserii (otočný rožeň) 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

1. Před montáží, instalací a použitím si pozorně přečtěte návod k použití. 
2. Nedovolte dětem s tímto přístrojem manipulovat. Zajistěte dostatečný dohled na děti, pokud se během 

používání pohybují v blízkosti zařízení. 
3. Nedotýkejte se horkých částí, pokud nemáte na rukou řádnou ochranu. 
4. Před montáží a demontáží nechte gril dostatečně vychladnout. 
5. Nepoužívejte žádná přídavná zařízení. 
6. Nepoužívejte zařízení jinak, než pro jaké účely je určeno. 
7. Pokud motorek nepoužíváte, vyjměte jej z grilu a uskladněte jej pod střechou. 
8. Nepoužívejte gril pro úpravu jídel, neurčených pro nasazení na otočný rožeň, pokud je instalován motorek. 
9. Z důvodu ochrany před nebezpečím zásahu elektrickým proudem neponořujte motorek, přívodní kabel i 

vidlici do vody či jiné kapaliny. 
10. Nemanipulujte s poškozeným kabelem či vidlicí. 
11. Chraňte kabel před stykem s horkými povrchy. 
12. Pokud zařízení nepoužíváte, nebo jej chcete čistit, odpojte vidlici ze sítě. 
13. Motorek přepněte do pozice OFF před vytažením vidlice ze zásuvky. 

Pokud musíte používat prodlužovací kabel, věnujte pozornost pokynům pro Vaši bezpečnost: 
• Používejte pouze kabel pro venkovní prostředí, určený pro proudovou zátěž 10 A. 
• Používejte co možná nejkratší délku kabelu. Nezapojujte dva a více kabelů za sebou. 
• Kabelové spojení udržujte na suchém místě a nenechávejte jej ležet na zemi. 
• Nenechávejte viset kabel přes vrchní hranu stolu, kde by za něj mohly tahat děti, nebo bylo možno o něj i 

zakopnout. 

  

NEBEZPEČÍ ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Toto zařízení je určeno pro připojení: 220-240V – 50/60Hz, 5W 

Připojujte pouze na zásuvku s výstupním napětím 220 – 240V, 50/60Hz 
Připojujte pouze na zemněnou zásuvku, zabezpečenou proudovým chráničem (RCD) s vybavovacím proudem 
max. 30mA. 

POUŽITÍ: 

1. Proveďte vyvážení na tyči rožně mezi vidlicemi. Kontrolujte vyvážení volným držením tyče na rukách a jejím 
otáčením. Podle potřeby upravte. 

2. Zasuňte tyč rožně do motorku. Nastavte objímky na tyči tak, aby se daly nasadit do výřezu v konzolách tyče 
rožně. Utáhněte křídlové šrouby. 

3. Roztopte gril a grilujte dle doporučení v Tipech pro grilování. 
4. Pokud dojde ke ztrátě vyvážení jídla na tyči v průběhu grilování, použijte rukavice nebo jinou pomůcku pro 

vyjmutí tyče a vyvážení znovu upravte. K zajištění jídla na tyči může být použit i teplotně odolný provázek. 
5. Když je jídlo hotovo, vyjměte tyč rožně z motorku, uvolněte vidlici na straně motorku a jídlo z tyče stáhněte 

dolů. 



TIPY PRO GRILOVÁNÍ: 

• Když nakupujete maso, dohlédněte, aby mělo maso rovnoměrný tvar, aby pak bylo i stejnoměrně 
propečeno. 

• Pokud chcete zkrátit čas pro grilování drůbeže, použijte pro grilování radši dvě menší kuřata než jedno 
velké. Aby bylo jídlo na tyči kompaktní a vyvážené, přitiskněte kuřata těsně k sobě, se stehýnky, 
přitisknutými k ramenům. 

• Abyste zabránili spálení a zuhelnatění, obalte křidýlka a konce stehýnek do alobalu. 
• Používejte marinády a omáčky pravidelným potíráním pomocí štětce s dlouhou násadou. 

ČIŠTĚNÍ: 

1. Před čištěním nechte všechny kovové díly řádně vychladnout. Používejte jemný mycí přípravek na nádobí a 
kartáček s plastovými štětinami. Osušte díly utěrkou a uskladněte na suchém místě mimo dosah dětí. 
POZNÁMKA: Všechny díly se dají čistit v myčce na nádobí, KROMĚ motorku. 

2. Pokud se motorek nepoužívá, měl by se vyjmout z grilu a umístit na chladném a suchém místě. 



 



SEZNAM DÍLŮ 

Nářadí potřebné k montáži: 
• Křížový šroubovák (není součástí balení) 
• Stavitelný klíč (není součástí balení) 
• Předpokládaná doba montáže: 15 minut 

Díl Množství Popis 
A 1 Elektrický motorek 
B 1 Hlavní podpěrná konzole 
C 1 Konzole mřížky 
D 2 Zajišťovací vidlice 
E 4 #10-24 x 1 ¼“ šroub 
F 4 #10-24 x 1 ¼“ šestihranná matice (Keps) 
G 1 Vrchní konzole 
H 2 Objímka 
I 1 Tyč rožně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR: 

Motorek rožně musí být montován s vývodem kabelu nahoře (viz níže obr.A) 

Obr.A 

 


