Popis produktu a detaily balení
Rychlost
Otáčky za
minutu
Výstupní točivý
moment

3V
4.2 ot/min

4.5V
6.8 ot/min

6V
9 ot/min

7.5V
13 ot/min

9V
15 ot/min

12V
20 ot/min

8kg

14kg

18kg

24kg

26kg

32kg

Grilovací motor s volitelnou rychlostí otáčení až 32 Kg
Délka 5 metrů
Délka 2,8 metru
DC 3 - 12V (13R/M-56R/M)
Hliník / Černá
12V
10W
0.41A Max
1.85A Max
DC2.0V
50Hz
12
A
10MΩ min at 500V DC
Teplota: 15-30°,Vlhkost:30%-70%
32 kg
60X60X135 mm
CE, ROHS
6.5 X 6.5MM
Bílá krabice 17 X 7 X 14 cm
Motor: 0.59KG Adaptér:.0.33KG

Výrobek
Kabel autobaterie
Síťový kabel
Nastavitelná rychlost
Materiál / Barva
Výstupní napětí
Výkon
Proud bez zátěže
Zátěžový proud
Počáteční výkon
Volty Hertze adaptéru
Číslo pólu adaptéru
Izolační stupeň adaptéru
Izolační odpor motoru
Okolní prostředí
Možnost zatížení
Rozměry výrobku
Osvědčení
Profil
Obal
Hmotnost produktu

Návod na správné použití motoru, bezpečnostní informace, technické parametry.
Obsah balení: transformátor, motůrek.
TATO SESTAVA MOTORU A TRANSFORMÁTORU JE URČENA VÝHRANDĚ PRO VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ
Napětí: přepínač umožňuje nastavit celkem 6 pozic (3 - 4,5 – 6 – 7,5 - 9 – 12 V). Těchto šest pozic odpovídá rychlosti otáčení
motůrku.
Správné použití motůrku:
Před tím, než umístíte transformátor do zásuvky, držte se prosím níže uvedených pokynů:
Motor lze napájet z elektrické sítě (240V) nebo z autobaterie.
-

-

V případě zamýšleného napájení z elektrické sítě nejprve proveďte propojení adaptéru s motorem
prostřednictvím příslušného vstupu.
V případě zamýšleného propojení s autobaterií nejprve proveďte propojení kabelu sloužícímu pro propojení
s autobaterií s motorem prostřednictvím příslušného vstupu. Poté proveďte propojení červeného kabelu (+)
s autobaterií tak, aby dobře držel. Stejně to proveďte v případě černého kabelu motoru (-).
V případě připojení na autobaterii není možné volit rychlosti otáčení!!!

DŮLEŽITÉ: POKUD PŘÍSTROJ NEFUNGUJE NORMÁLNĚ, OKAMŽITĚ VYPNĚTE! TENTO PŘÍSTROJ JE JEN PRO
VENKOVNÍ POUŽITÍ!
Při nandávání a sundávání připravených špízů do systému grilu uzpůsobte otáčení ruky, ve které držíte špíz, směru otáčení
sytému tak, abyste jej žádným způsobem neomezili v jeho plynulém chodu. Předejdete tak poškození otáčecího systému grilu a
motůrku. Pro lepší nasazení špízů do špíz systému snižte otáčky motůrku na minimum nebo jej raději zapněte až po úplném
nasazení špízů. Stejný postup zvolte při sundávání špízů. Motůrek je schopen otáčet celkovou váhu dobře vystředěného masa
až 32 kg.
Nikdy nezasahujete do plynulého otáčení systému rukou, předměty, či jiným způsobem, což by mohlo ohrozit funkčnost jednak
otáčecího systému grilu a jednak funkčnost motůrku. Nepřekračujte zatížení motůrku
Prodejce se zříká jakékoliv odpovědnosti z jiné než výše doporučené manipulace s motůrkem.
Ve vlastním zájmu dodržujete výše uvedené instrukce pro uchování motůrku ve stavu použitelnosti po co nejdelší dobu.
Děkujeme a přejeme dobrou chuť!

vyrobeno v Číně

