
 I1 – Nástavec na těstoviny Pappardelle
 I2 – Nástavec na těstoviny Ditaloni Rigati, Rigatoni/Maccheroni 
 I3 – Nástavec na těstoviny Stelline,
 I4 – Nástavec na těstoviny Anellini, Pennette Lisce
 I5 – Nástavec na těstoviny Penne, Ditalini Rigati

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
–  Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod  

k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte. Instrukce 
v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv 
dalšímu uživateli spotřebiče.

–  Tento přídavný strojek nesmí být používán dětmi. Udržujte 
spotřebič mimo dosah dětí. Tento přídavný strojek mohou 
používat osoby se sníženými fyzickými či mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Děti si s přídavným strojkem nesmějí hrát.

–  Před výměnou nástavců nebo přístupných části, které 
se při používání pohybují, před montáží a demontáží, 
před čištěním nebo údržbou a po ukončení činnosti, 
pohonnou jednotku vypněte a odpojte od el. sítě 
vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!

–  Vždy vypněte a odpojte pohonnou jednotku od napájení, 
pokud přídavný strojek necháváte bez dozoru.

–  Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru  
a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!

–   Nikdy nepoužívejte přídavný strojek, pokud nepracuje 
správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových 
případech zaneste přídavný strojek do odborného servisu 
k prověření bezpečnosti a správné funkce.

–  Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, 
rostlinám a hmyzu.

–  Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely  
(v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, 
motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh 
se snídaní)! Není určen pro komerční použití!

–  Nástavce nikdy nesestavujte na pohonné jednotce!
–  Nezapínejte spotřebič bez vložených substancí!
–  Sestavený přídavný strojek upevňujte a odnímejte jen tehdy, jeli pohonná 

jednotka vypnuta a vidlice napájecího přívodu odpojena od el. sítě.
–  Dlouhé vlasy, volny oděv nebo doplňky a šperky mohou byt zachyceny 

rotujícími částmi přídavného strojku. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, 
oděv a doplňky se nedostaly do nebezpečné blízkosti rotujících části!

–  Nepřekračujte maximální dobu nepřetržitého chodu spotřebiče.

–  Nástavce používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. 
Použití jiného nástavce může představovat nebezpečí pro obsluhu.

–  Nástavce neodnímejte za chodu z pohonné jednotky.
–  Než odejmete nástavce z pohonné jednotky nechejte rotující části 

úplně zastavit.
–  Nástavce nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
–  Nikdy nevsunujte prsty do plnicího otvoru a nepoužívejte též 

vidličku, nůž, stěrku, lžíci apod. K tomuto účelu používejte pouze 
přiložené pěchovadlo.

–  Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch nástavců (např. 
pomocí samolepicí tapety, fólie, apod.)!

–  Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE, 
PP sáček, atd.)...

–  Toto příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak 
je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný 
jiný účel.

–  Výrobce neodpovídá za škody a zranění způsobené nesprávným 
používáním příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění) 
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše 
uvedených bezpečnostních upozornění.

Upozornění
Důkladně prostudujte a řiďte se také bezpečnostními pokyny, které 

jsou uvedeny v návodu k obsluze kuchyňského robotu nebo 
mlýnku na maso.

 
 !

III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte příslušenství.  
Z příslušenství odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky 
nebo papír. Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku  
s potravinami, v teplé vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte 
čistou vodou, vytřete do sucha, případně nechte oschnout.

Sestavení (obr. 2)
Vložte šnekový podavač do mlýnku na maso ozubeným kolem napřed. V 
závislosti druhu těstovin nasuňte na podavač vybraný nástavec (destičku 
I1 - I5) tak, aby zářez destičky pasoval do výstupku mlýnku  
na maso. Nakonec na mlýnek na maso našroubujte matici  
a přiměřenou silou dotáhněte.

Montáž mlýnku na maso na multifunkční hlavu
Zasuňte sestavený mlýnek na maso do vývodu multifunkční hlavy 
robota pod úhlem asi 45o a potočením proti směru hodinových ručiček 
jej zajistěte do svislé polohy (uslyšíte cvaknutí). Na horní část mlýnku na 
maso nasuňte násypku. Nyní je mlýnek na maso připraven k použití. Pro 
demontáž celého mlýnku na maso stiskněte uvolňovací tlačítko, pootočte 
mlýnkem na maso ve směru chodu hodinových ručiček  
a vysuňte jej z vývodu multifunkční hlavy.

Použití
Použitím výměnných nástavců s různými otvory můžete vytvořit rozdílný 
druh těstovin. Pod mlýnek na maso umístěte buď nerezovou nádobu 
nebo vhodný tác, kde se bude zachytávat těstovina. Z těsta vytvořte 
váleček o polovičním průměru, než je průměr plnicího otvoru násypky. 
Tento váleček plynule vkládejte do plnicího otvoru násypky tak, aby 
je šnekový podavač stačil pobírat. Vytlačované těsto krájejte ostrou 
kuchyňskou špachtlí nebo ostrým nožem přímo na nástavci a ponechte 
ho padat do zvolené nádoby. Doporučuje se dodržovat maximální délku 
těstoviny 2 cm. Vytvořené těstoviny od sebe oddělujte, aby nedošlo 
k jejich slepení. Po ukončení zpracování robot vypněte. Vytvořené 
těstoviny uvařte nejpozději do čtyř hodin nebo je rozložte na utěrku a také 
je utěrkou přikryjte. Ponechejte je vysušit při pokojové teplotě.

Upozornění –  v těle mlýnku na maso zústává malá část nezpracovaného 
těsta; z tohoto důvodu doporučujeme zpracovávat větší 
dávky (cca od 300 g mouky).

Čištění
Ihned po použití nástavce rozložte na jednotlivé části a umyjte  
v horké vodě s přídavkem saponátu. Nástavce I2 - I5 lze rozdělat na 3 
samostatné části. Pokud z nějakého důvodu není tento postup možný, 
nechejte nástavce odmočit ve vodě (např. přes noc) a poté jednoduše 
omyjte proudem tekoucí vody.

Doporučený recept:  Na každých 110 g těsta přidejte 1 vejce (cca 50-60 
ml), 0,5 -1 lžíci oleje a 0,5 - 1 lžíci vody. 

Mouku (00 - pšeničná hladká světlá, případně T400 - pšeničná výběrová 
polohrubá), vejce a olej přidejte do mísy. Těsto zpracujte hnětacím 
hákem nebo mísící metlou 6 - 10 minut při rychlosti 1 - 2. Je-li směs  
příliš suchá, přidejte velmi malé množství vody. Vypněte spotřebič  
a ručním hnětením vypracujte hladké těsto. Následně těsto ponechejte 
alespoň 90 minut odležet. Nejkvalitnější těstoviny ale získáte, pokud těsto 
před zpracováním zabalíte do potravinářské fólie a necháte přes noc 
odležet v chladničce.

Pro správnou funkci nástavců je třeba docílit správné konzistence těsta. 
Příliš tuhé těsto nebude možno protlačit přes nástavce. Naopak, pokud 
použijete příliš měkké těsto, vytvořené těstoviny nebudou držet tvar  
a budou se nadměrně lepit.

Uvedený recept je pouze doporučený a nebrání Vaší tvořivosti  
k přípravě dalších rozmanitých druhů těstovin. Těsto si můžete obarvit 
například rajčatovým protlakem do červena nebo rozmixovaným 
špenátem do zelena je třeba dodržet pravidlo 50 g přidané suroviny  
na 110 g mouky. 50 g této suroviny nahrazuje jedno vejce.

Např. pro dávku 330 g mouky a 50 g špenátu přidejte už jen 2 vejce  
a 2 lžíce oleje a 2 lžíce vody.

Doporučení
–  Pro zachování celistvosti těstovin, je nutné zajistit dostatečný přísun 

těsta do strojku.
–  Při tvorbě těstovin doporučujeme zvolit rychlost 1 nebo 2. Při rychlé 

produkci těstovin (např s nástavcem I1) snižte rychlost na optimální 
otáčky.

I5I2I1 I3 I41
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–  Pokud těsto zpracujete do válečku o menším průměru než je průměr 
otvoru podavače a vložíte ho přímo do podavače, dosáhnete 
nejlepšího způsobu podávání těsta

–  Čas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, 
druhu a kvalitě použitého těsta.

–  Při vaření dodržte pravidlo na každých 100 g těstovin 1 litr vody  
a 10 gramů soli.

IV. ÚDRŽBA
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Mlýnek na maso 
včetně veškerého příslušenství, ihned po použití umyjte v horké 
vodě s přídavkem saponátu. Plastové části a nástavce na těstoviny 
je možné mýt v myčce nádobí. Kovové díly se však do myčky vkládat 
nesmí, protože čisticí prostředky mohou způsobit jejich ztmavnutí či 
rezivění. Nástavce I můžete také snadno vyčistit pomocí vhodného 
jemného kartáčku.Některé potraviny mohou určitým způsobem 
příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv 
a není důvodem k reklamaci spotřebiče! Toto zabarvení obvykle za 
určitou dobu samo zmizí. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem 
tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Nástavce skladujte řádně 
očištěné na suchém, bezprašném místě mimo dosah dětí  
a nesvéprávných osob.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje 
zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis! 
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu! 

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince 
+420 577 055 333 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

V. EkOlOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky 
materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, 
jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní 
dokumentaci znamenají, že použité výrobky nesmí být likvidovány 
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu  
s národními předpisy uděleny pokuty.

VI. TECHNICká DATA
Hmotnost cca (kg)     0,5
Průměr nástavce (mm)   62

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá 
svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 
Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk  
s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami.

Výrobce si vyhrazuje nepodstatné změny standardního provedení, 
které nemají vlyv na funkci výrobku.

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG 
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG 
IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT 
A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, 
postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte 
mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

VÝROBCE:  ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Braník, Česká 
republika.

Nástavce jsou kompatibilní s těmito spotřebiči\příslušenstvím:
Kuchyňský robot ETA 0023 Gratussino, ETA 0028 Gratus a ETA 
0033 Mezo; Mlýnek na maso ETA 2075 Ambo; Přídavný strojek ETA 
002891000

Záruční doba 

Typ  Série (výrobní číslo) 
 

Napětí 

Datum a TK závodu

Datum prodeje Razítko prodejce a podpis

 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
 

ZÁRUČNÍ LIST

Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.

Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. Výrobce 
ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky 
vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami 
za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat 
způsobem, který je popsán v návodu. Na vady způsobené 
nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. 
Adresy záručních opraven jsou uvedeny na internetu  
www.eta.cz. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu,  
po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pro případ výměny 
výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení 
občanského zákoníku. Tento záruční list je zároveň 
„Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku“.

Postup při reklamaci
Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným 
výrobkem doklad o jeho koupi, příp. záruční list, uvést 
důvod reklamace a vadu popsat. Při reklamaci v záruční 
době se obracejte na servisy podle adres na www.eta.cz. 
K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním 
důvodu reklamace a svoji přesnou adresu. Při reklamaci 
v záruční době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek 
zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho 
poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme 
znečištěné výrobky do opravy.

Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.
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