NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU: STROJEK NA TĚSTOVINY GASTRO
Výrobek: Strojek na těstoviny vložka na špagety a fetuciny, Gastro
Kód výrobku: 227773698
Výrobce: Gastro
Návod k obsluze strojku na nudle
Zafixujte strojek svorkou na stůl. Nasaďte kliku do příslušného otvoru. Před prvním použitím strojek
vyčistěte suchým hadrem. Pro vyčištění válečků použijte malé množství těsta, které potom vyhoďte.
Výroba nudlí
Vytáhněte regulátor strojku a natočte ho do polohy 1 tak, aby byly dva hladké válečky úplně
otevřené. Otáčením kliky potáhněte trochu těsta skrz válečky. Tento postup opakujte 5 až 6krát,
přitom těsto rovnoměrně skládejte, v případě potřeby ho posypte trochou mouky.
Jestliže je těsto rovnoměrně vytvarované, můžete nastavit regulátor do polohy 2 a těsto ještě jednou
protáhnout. Nyní protáhněte těsto při poloze regulátoru 3, atd., až má těsto požadovanou tloušťku.
Pro výrobu kulatých špaget se doporučuje ukončit protahování těsta při poloze regulátoru 4, pro silné
druhy nudlí můžete pracovat dál, až do nastavení na číslo 7. Nyní nařezejte těsto nožem na cca 25 cm
dlouhé kusy.
Nastavte kliku do požadované polohy a zvolte vhodné válečky na řezání.
Tipy:
Jestliže řezací válečky těsto neřezají, znametá to, že je těsto příliš měkké. V tomto případě
doporučujeme přimíchat do těsta trochu mouky a ještě jednou ho protáhnout plochými válečky.
Jestliže je těsto příliš suché a řezací válečky nezabírají, můžete přidat do těsta trochu vody a ještě
jednou ho protáhnout plochými válečky.
Údržba strojku
Během použití otírejte stěrkou pod válečky kuchyňskou utěrkou.
V žádném případě neomývejte strojek vodou nebo ho nemyjte v myčce na nádobí.
Po použití vyčistěte strojek štětcem a malými dřevěnými tyčinkami.
V případě potřeby namažte konce řezacích válečků trochou vazelíny.
V žádném případě nepoužívejte na čištění válečků nůž, ani neprotahujte skz válečky hadr!
K vyjmutí řezacího pstrojí je třeba tento díl nadzvednou a podél lišty vytáhnout. Jestliže chcete
namontovat jiný díl příslušenství, musíte postupovat v opačném pořadí.
Bezpečnostní upozornění
Děti do 14 let nemají v žádném případě používat strojek bez dozoru!
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