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Oficiální distributor pro Českou republiku: 
 

 
 

O t o č n ý  r o š t  C L E O  
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!! 

 

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

 
Záruční podmínky: 
 
 Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný: 

o odevzdat návod na použití  
 
 Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný: 

o používat výrobek podle návodu k použití 
o dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy 
o nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo 
o v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze 

autorizovaný servis  
o k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu. 
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N á v o d  k  o b s l u z e  
 

 
 
 
 
 
 
 
Otočný rošt na křepelčí vejce        Otočný rošt na bažantí vejce        Otočný rošt na slepičí vejce 
 
Výrobek je určen k líhním značky CLEO 5 k otáčení vajec souběžně. 
 
Pro instalaci otočného roštu nejprve sejměte horní víko líhně. V případě, že nahrazujete rošt na 
jiné vejce je třeba nejprve odstranit kličku k otáčení roštu a následně vyjmout rošt na jiná vajec. 
Nyní můžete umístit rošt vajec dovnitř líhně do příslušných otvorů. Následně připojte kličku k 
souběžnému otáčení vajec. Otočte kličkou nejprve doleva a následně doprava. Lísky v roštu by 
se měly otáčet souběžně. Pokud vše funguje správně, uveďte lísky do vodorovné polohy a 
začněte umísťovat vejce špičkou dolů. Jakmile bude líska naplněna, nakloňte vejce vlevo nebo 
vpravo pomocí kličky. Zpět umístěte horní víko líhně na spodní část a zkontrolujte správné 
umístění, těsnost. Připojte líheň do elektrické sítě a spusťte inkubaci. Režim inkubace je stejný 
jako je popsáno v uživatelské příručce líhně.  
 
Od třetího dne se vejce otáčí dvakrát denně – ráno a večer, otočením kličky vždy v opačném 
směru. V posledních třech dnech inkubace se již vejce neotáčí, je třeba vejce vyjmout z lísek a 
umístit spodní rošt v líhni, více informací v návodů líhně. 
 
POZOR! V žádném případě se nesnažte o úplné otáčení vajec! 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

S.C. IPEEATI S.A. Str. Albesti no. 5, Curtea de Arges, zaručuje, garantuje a na vlastní 
zodpovědnost prohlašuje ve smyslu ustanovení zák. 608/2001Sb. a vyhlášky č. 20/2010 
Sb., že výrobek: Otočný rošt CLEO: na křepelčí vejce, na bažantí vejce, na slepičí vejce, 
na které se toto prohlášení vztahuje, neohrožují život, zdraví či bezpečnost práce a 
nemají negativní vliv na životní prostředí a jsou vyrobeny v souladu s požadavky norem 
ST 245/2007. 


