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PŘEHLED
Sledujte stránky s obrázky.

Obr. 1
1 MUZ8NV1: profesionální nástavec na

výrobu lasagne

2 MUZ8NV2: profesionální nástavec na
výrobu širokých nudlí

3 MUZ8NV3: profesionální nástavec na
výrobu vlasových nudlí

Poznámka:
Nástavce na těstoviny MUZ8NV2 
a MUZ8NV3 slouží k dalšímu zpracování
plátů těsta připravených nástavcem na
těstoviny MUZ8NV1.

Obr. 2
Díly nástavce:

a nastavovací hlava (jen u MUZ8NV1)

b nástavec na těstoviny

c noha

d adaptér na těstoviny

e válečky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nástavec na těstoviny nasazujte a použí-
vejte pouze kompletně sestavený.

Nástavec na těstoviny nasazujte a sní-
mejte jen tehdy, když je pohon v klidovém
stavu a vidlice síťového přívodu je vyta-
žená ze zásuvky.

Nástavec na těstoviny používejte jen v uve-
dených provozních polohách.

Nepouštějte ke spotřebiči děti.

Nebezpečí poranění.
Během práce nesahejte mezi válečky 
a nezasunujte mezi válečky žádné před-
měty.
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Případné technické změny, tiskové chyby
a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhraze-
ny bez upozornění.
Toto příslušenství je určeno ke kuchyňské-
mu robotu MUM8...

Dodržujte návod k použití kuchyňského
robota MUM8...

Návod k použití platí pro různé modely:
MUZ8NV1, MUZ8NV2, MUZ8NV3.

Každý model lze zakoupit samostatně. 

K upevnění nástavce na těstoviny je vždy
nutný adaptér (Obr. 3).

Adaptér je k dostání v odborných prodej-
nách buď samostatně (MUZ8AD1), nebo
v sadě s mlýnkem na maso (MUZ8FA1).

Toto příslušenství je konstruováno na množ-
ství obvyklé v domácnosti a není určeno
pro komerční využívání.



PŘÍPRAVA
Obr. 4
• Stiskněte odjišťovací tlačítko a přesuňte

otočné rameno do pracovní polohy.

• Upevněte adaptér.

– Nasaďte unašeč.

– Nasaďte adaptér a upevněte ho
stahovacím šroubem.

– Dodržujte polohu výstupku!

• Celý nástavec na těstoviny namontujte
na základní spotřebič:
Nástavec na těstoviny nasaďte na adaptér.
Otočte ho proti směru hodinových ručiček
a aretovací páku stiskněte dolů.

• Pod vypouštěcí otvor postavte talíř.

OVLÁDÁNÍ
Výroba plátů těsta pomocí nástavce
MUZ8NV1
• Připravte si nudlové těsto a vyválejte 

z něho menší proužky.

K návodu k použití jsou přiloženy některé
recepty.

• Nastavovací knoflík přetočte do polohy 1.
Nastavovací knoflík vytáhněte, otočte 
a znovu zaklapněte.

• Zapněte kuchyňský robot na rychlost 3.
Válečky se začnou otáčet.

• Protahujete proužky těsta mezi válečky,
až bude jejich povrch hladký.

• Potom změňte krok za krokem nastavení
nastavovacího knoflíku z polohy 1 až do
požadované tloušťky a těsto protahujte
mezi válečky.

Naše doporučení:

– na lasagne: tloušťka 6 – 7

– na nudle: tloušťka 7 – 8

Poznámka:

Pokud se těsto lepí na válečky, nechte je
asi 15 – 30 minut schnout.

Potom můžete ve zpracování těsta pokra-
čovat.

• K dalšímu zpracování nebo k sušení na-
krájejte vyválené těsto na kusy v poža-
dované velikosti.
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Další zpracování pomocí nástavců
MUZ8NV2 a MUZ8NV3

• Kousky těsta protáhněte požadovaným
nástavcem na těstoviny a rozložte je. 

Nudle můžete pak ihned dále zpracovat v
kuchyni, nebo je usušit na uskladnění.

Vaření těstovin
• Do hrnce nalijte asi do 4 vodu a podle

chuti ji osolte.
Podle svého přání můžete přidat také
trochu oleje; zabráníte tak tomu, aby se
těstoviny při vaření slepily. Uveďte vodu
do varu.

• Těstoviny vložte do vařicí vody a nechte
je asi 2 – 5 minut vařit (tato doba závisí
na těstě a na tom, jak je usušené).
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RECEPTY
Vaječné nudle
500 g pšeničné mouky
250 g vajec (asi 5 vajec)
2 – 3 lžíce (20 – 30 g) vody

Rajčatové nudle
500 g pšeničné mouky
140 g dužiny z rajčat
120 vajec (asi 2 vejce)
4 – 6 lžic (40 – 60 g) vody

Celozrnné nudle
500 g celozrnné mouky
300 g vajec (asi 6 vajec)

Špenátové nudle
500 g pšeničné mouky
200 g špenátu
8 lžic (85 g) vody

Nudlové těsto z krupice z tvrdé pšenice
250 g pšeničné mouky
250 g krupice z tvrdé pšenice
10 – 12 lžic (100 – 120 g) vařicí vody
120 g vajec (asi 2 vejce)

Nudlové těsto s pohankou
200 g pohanky
300 g pšeničné mouky
180 g vajec (asi 3 vejce)
5 – 7 lžic (50 – 70 g) vařicí vody

• Všechny přísady dejte do mísy. Těsto
zpracovávejte hnětacími háky 4 – 6
minut na rychlosti 2.

• Pokud je těsto příliš suché, přidejte
vodu. Z těsta se musí vytvarovat tuhá
koule.

• Kuchyňský robot vypněte.

Změny jsou vyhrazeny.

Po práci

• Otočným přepínačem vypněte spotřebič.

• Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zá-
suvky.

• Aretovací páku překlopte nahoru a násta-
vec na těstoviny sejměte otočením ve
směru hodinových ručiček ze základní-
ho spotřebiče.

• Adaptér a unašeč sejměte.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pozor!
Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí
prostředky.

• Nástavec na těstoviny otřete jen vlhkým
hadříkem a nechte ho uschnout (díly ne-
jsou vhodné k mytí v myčce nádobí).

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno
prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády. 

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spo-
třebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží 
k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv
uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je
doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty
prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného zá-
ručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče,
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu 
s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spo-
třebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pou-
ze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné
záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je opráv-
něn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizo-
vaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný
než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené
náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:
a) Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při

neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním
nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla
předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo
jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včas-
nost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na vý-
robku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu,
chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)
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c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo 
v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo vý-
padky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do
výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního ka-
belu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními pod-
mínkami.

f ) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetic-
kého signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektro-
rozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování,
programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů
neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená 
v parametrech výrobku.

i ) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zá-
sahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem
(vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j )  Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec
běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká,
je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vy-
jmuty z výrobku a vyměněny.

Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem
poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu
životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou
způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro pří-
padnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol 
a nevyplněný záruční list.


