
Popis produktu a detaily balení 

 
Výrobek Grilovací motor elektrický/USB - zatížení až 16 Kg 

Materiál / Barva Tvrdý plast / Černá 

Výstupní napětí 5V elektrický adaptér/USB 

Napětí sítě 100V - 240V 

Rychlost otáčení 3 – 3,5 otáčky za minutu 

Profil 6.25 X 6.25MM 

Rotace Obousměrná 

Možnost zatížení 16 kg 

Osvědčení TUV - CE, SGS - ROHS 

Rozměry výrobku 14,5X6,3X6,3 mm 

Obal Bílá krabice 14,8 X 6,4 X 6,4 cm 

Hmotnost produktu 0,28 kg 
 

      
Pozor – návod na správné použití motůrku a bezpečnostní informace. 

Nejprve nasaďte motůrek do rotačního systému grilu, a poté zapojte do sítě. Při nandávání 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. Nejlépe nandávejte špízy do systému, když je zastaven. Předejdete tak poškození otáčecího systému grilu a motůrku. 

Stejný postup zvolte při sundávání špízů. Motůrek je schopen při rovnoměrném zatížení otáčet celkovou váhu dobře 

vystředěného masa až 16 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. 

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 

 

 

Popis produktu a detaily balení 

 
Výrobek Grilovací motor elektrický/USB - zatížení až 16 Kg 

Materiál / Barva Tvrdý plast / Černá 

Výstupní napětí 5V elektrický adaptér/USB 

Napětí sítě 100V - 240V 

Rychlost otáčení 3 – 3,5 otáčky za minutu 

Profil 6.25 X 6.25MM 

Rotace Obousměrná 

Možnost zatížení 16 kg 

Osvědčení TUV - CE, SGS - ROHS 

Rozměry výrobku 14,5X6,3X6,3 mm 

Obal Bílá krabice 14,8 X 6,4 X 6,4 cm 

Hmotnost produktu 0,28 kg 
 

      
Pozor – návod na správné použití motůrku a bezpečnostní informace. 

Nejprve nasaďte motůrek do rotačního systému grilu, a poté zapojte do sítě. Při nandávání 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. Nejlépe nandávejte špízy do systému, když je zastaven. Předejdete tak poškození otáčecího systému grilu a motůrku. 

Stejný postup zvolte při sundávání špízů. Motůrek je schopen při rovnoměrném zatížení otáčet celkovou váhu dobře 

vystředěného masa až 16 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. 

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 

 


