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  Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku: 
 

 
 

O t o č n ý  r o š t  C L E O  
PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!!! 

 

Z á r u č n ý  l i s t  
 
 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
DATUM PREDAJA: …………………………………………………………………. 
VÝROBCA:   S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania 
PREDAJCA:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
ZÁRUČNÁ DOBA:  2 roky  
 

 
Záručné podmienky: 
 
 Pri odovzdaní výrobku užívateľovi je predávajúci povinný: 

o odovzdať návod na použitie 
 

 Aby kupujúcemu bol poskytnutý bezplatný servis počas záručnej doby, je kupujúci 
povinný: 
o používať výrobok podľa návodu na použitie 
o dodržiavať podmienky prepravy, skladovania a úschovy 
o nepoškodiť výrobnú pečať a sériové číslo 
o v prípade poruchy je neprípustný zásah iných osôb, opraviť závady je oprávnený len 

autorizovaný servis  
o k uznaniu záruky je potrebné doložiť doklad o nákupe 
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N á v o d  k  o b s l u h e  
 

 
 
 
 
 
 
 
Otočný rošt na prepeličie vajcie     Otočný rošt na bažantie vejcie       Otočný rošt na slepačie vajcie 
 
Výrobok je určený pre inkubátory značky CLEO 5 k otáčanie vajec súbežne. 
 
Pre inštaláciu prepeličieho roštu najprv zložte horné veko liahne. V prípade, že nahrádzate 
rošt na iné vajcia treba najprv odstrániť kľučku k otáčanie roštu a následne vybrať rošt na 
iné  vajec.Teraz môžete umiestniť rošt prepeličích vajec dovnútra liahne do príslušných 
otvorov. Následne pripojte kľučku k súbežnému otáčanie vajec. Otočte kľučkou najprv 
doľava a následne doprava. Liesky v rošte by sa mali otáčať súbežne. Ak všetko funguje 
správne, uveďte liesky do vodorovnej polohy a začnite umiestňovať prepeličie vajcia 
špičkou dolu. Akonáhle bude lieska naplnená, nakloňte vajcia vľavo alebo vpravo pomocou 
kľučky. Späť umiestnite horné veko liahne na spodnú časť a skontrolujte správne 
umiestnenie, tesnosť. Pripojte liaheň do elektrickej siete a spustite inkubácii. Režim 
inkubácie je rovnaký ako je popísané v užívateľskej príručke liahne.  
 
Od tretieho dňa sa vajcia otáča dvakrát denne - ráno a večer, otáčaním kľučky vždy v 
opačnom smere. V posledných troch dňoch inkubácie sa už vajcia neotáča, je potrebné 
vajcia vybrať z liesok a umiestniť na spodný rošt v liahni, viac informácií v návodov liahne. 
 
POZOR! V žiadnom prípade sa nesnažte o úplné otáčanie vajec! 

 
PREHLÁSENIE O ZHODE 

S.C. IPEEATI S.A. Str. Albesti no. 5, Curtea de Arges, zaručuje, garantuje a na vlastnú 
zodpovednosť prehlasuje v zmysle ustanovenia zák. 608/2001 Zb. a vyhlášky č. 20/2010 
Zb., že výrobok: Otočný rošt CLEO: na prepeličie vajcia, na bažantie vajcia, na slepačie 
vajcia, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, neohrozujú život, zdravie či bezpečnosť 
práce a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a sú vyrobené v súlade s 
požiadavkami noriem ST 245/2007. 

 


