
             

Uživatelský návod  

MOTOR 230 V RM-002  

Obsah balení 

 MOTOR, UNIVERZÁNÍ ÚCHYT MOTORU, TYČ ROŽNĚ + 
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC,  VIDLCE PRO UYCHYCENÍ MASA (1 
PÁR), VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ 

Instrukce pro použití grilovacího motoru a rožně  

1. AC 220V-240V GRILOVACÍ MOTOREK 

2. ROBUSTNÍ KONTRUKCE VHODNÁ PRO ROŽNĚNÍ KROCANA NEBO 
KUŘAT 

3. MOTOR POUŽÍVEJTE POUZE S ODPOVÍDAJÍCÍ TYČÍ ROŽNĚ A 
ÚCHYTY PRO VÁŠ GRIL. 

Přečtěte si pozorně pokyny, abyste zabránili nebezpečí požáru, 
úrazu elektrickým proudem nebo zranění. 

VAROVÁNÍ !!! 

1. U tohoto spotřebiče se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné 
hořlavé palivo. 

2. Používejte prosím výstup AC 220V-240V 50Hz 

3. Aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo 
exploze nevystavujte zařízení dlouhodobě UV záření (přímému 
slunečnímu svitu) 

4. V případě poškození kabelu, musí být kabel vyměněn výrobcem 
nebo jeho servisním zástupcem nebo obdobnou kvalifikovanou 
osobou. 

5. Přístroj musí být připojen k zásuvce s uzemněním a proudovým 
chráničem (RDC) 30 mA. 

6. Napájecí šňůra by měla být pravidelně kontrolována kvůli 
poškození, pokud je kabel poškozen, nesmí být spotřebič používán. 

UPOZORNĚNÍ 

1. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Nepoužívejte s 
prodlužovacím kabelem v blízkosti vody nebo kde se může hromadit 
voda. Chraňte zařízení před vlhkostí, deštěm a stříkající vodou. 

2. Použijte prodlužovací kabel a zásuvku s certifikací VDE nebo 
prodlužovací kabel schválený VDE s odolností proti vodě. 

3. Přístroj není určen pro použití osobou (včetně dětí) s fyzickým 
postižením, se sníženými smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. 

4. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí a neumožňujte 
dětem si se zařízením hrát. 

5. Spotřebič není určen pro ovládání externím časovačem nebo 
samostatným systémem dálkového ovládání. 

ÚDRŽBA 

1. Pro čištění používejte pouze měkký hadřík. 

2. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čističe. 

3. Motor vždy odpojte od elektrické sítě před jeho čištěním, 
demontáží nebo když jej nepoužíváte. 

4. Nedovolte, aby na kryt motoru nebo do něj stékala voda. 

SPECIFIKACE MODEL: RM-002 

MATERIAL PA66 

JMENOVITÉ NAPĚTÍ AC 220-240V, 50Hz 

TOČIVÝ MOMENT >20Kg/cm 

POČET OTÁČEK 1,5-2 za minutu 

TŘÍDA E 

CERTIFIKACE CE 

 

 

 

Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu.  
Tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem. 
Toto zařízení musí  být odevzdáno na místě určeném pro recyklaci 
elektrického a elektronického spotřebiče.  

Dovozce do ČR. King Distribution s.r.o., Pražská 299, Poříčí nad 
Sázavou, IČO: 04786343, info@broilking.cz 
www.broilking.cz 
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Užívateľský návod 

MOTOR 230 V RM-002  

Obsah balenia 

 MOTOR, UNIVERZÁNIE ÚCHYT MOTORA, TYČ ROŽNE + 
PREDLŽOVACÍ NADSTAVEC, VIDLA PRE UCHYTENIE MÄSA (1 PÁR), 
VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE 

Inštrukcie na použitie grilovacieho motora a ražne 

1. AC 220V-240V GRILOVACÍ MOTORIEK 

2. ROBUSTNÁ KONTRUKCIA VHODNÁ NA ROŽNENIE KROCANA 
ALEBO kurčiat 

3. MOTOR POUŽÍVAJTE LEN S ZODPOVEDAJÚCI TYČOU ROŽNE A 
ÚCHYTY PRE VÁŠ GRIL. 

Prečítajte si pozorne pokyny, aby ste zabránili nebezpečenstvu 
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu. 

VAROVANIE !!! 

1. Pri tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo 
podobné horľavé palivo. 

2. Používajte prosím výstup AC 220V-240V 50Hz 

3. Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom 
alebo explózie nevystavujte zariadenie dlhodobo UV žiareniu 
(priamemu slnečnému svitu) 

4. V prípade poškodenia kábla, musí byť kábel vymenený výrobcom 
alebo jeho servisným zástupcom alebo obdobnou kvalifikovanou 
osobou. 

5. Prístroj musí byť pripojený k zásuvke s uzemnením a prúdovým 
chráničom (RDC) 30 mA. 

6. Napájacia šnúra by mala byť pravidelne kontrolovaná kvôli 
poškodeniu, pokiaľ je kábel poškodený, nesmie byť spotrebič 
používaný. 

UPOZORNENIE 

1. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. Nepoužívajte s 
predlžovacím káblom v blízkosti vody alebo kde sa môže hromadiť 
voda. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, dažďom a striekajúcou 
vodou. 

2. Použite predlžovací kábel a zásuvku s certifikáciou VDE alebo 
predlžovací kábel schválený VDE s odolnosťou proti vode. 

3. Prístroj nie je určený na použitie osobou (vrátane detí) s fyzickým 
postihnutím, so zníženými zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí. 

4. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí a neumožňujte 
deťom sa so zariadením hrať. 

5. Spotrebič nie je určený pre ovládanie externým časovačom alebo 
samostatným systémom diaľkového ovládania. 

ÚDRŽBA 

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku. 

2. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čističe. 

3. Motor vždy odpojte od elektrickej siete pred jeho čistením, 
demontážou alebo keď ho nepoužívate. 

4. Nedovoľte, aby na kryt motora alebo do neho stekala voda. 

ŠPECIFIKÁCIA MODEL: RM-002 

MATERIAL PA66 

MENOVITÉ NAPÄTIE AC 220-240V, 50Hz 

TOČIVÝ MOMENT >20Kg/cm 

POČET OTÁČOK 1,5-2 za minutu 

TRIEDA E 

CERTIFIKÁCIA CE 

 

Nevyhadzujte tento výrobok do netriedeného komunálneho odpadu. 
Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domácim 
odpadom. Toto zariadenie musí byť odovzdané na mieste určenom 
na recykláciu elektrického a elektronického spotrebiča. 

Dovozca/distributor:  King Distribution s.r.o., Pražská 299, Poříčí 
nad Sázavou, IČO: 04786343, info@broilking.cz 

www.broilking.cz 
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