
3-5Víceúčelový kuchyňský robot • Návod k obsluze 

6-9Viacúčelový kuchynský robot • Návod NA obsluHu



2



Příslušenství (nástavce na těstoviny) pro víceúčelový kuchyňský robot ETA 0023 
Gratussino a ETA 0028 Gratus

eta 0028 92 000, 0028 93 000, 0028 94 000
Návod k obsluze
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto 
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem 
obalu dobře uschovejte.

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 spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič 
a jeho přívod mimo dosah dětí. Spotřebiče 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 se spotřebičem nesmějí 
hrát.

– Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při 
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním 
nebo údržbou, spotřebič vypněte!

– Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez 
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

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

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

– Přídavné strojky jsou určeny pouze pro použití v domácnosti a podobné účely 
(příprava pokrmů)! Nejsou určeny pro komerční použití a pro používání v 
prostředích, jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, kanceláří nebo farem, 
nebo v jiných pracovních prostředích. Příslušenství není určeno ani pro používání 
klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a jiných 
ubytovacích zařízeních.

– Nezapínejte spotřebič bez vložených substancí!
– Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného 

příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu.
– Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
– Nepřekračujte maximální dobu nepřetržitého chodu spotřebiče.
– Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE, PP sáček, atd.).
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí 

samolepicí tapety, fólie, apod.)!
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– Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat na příslušenství spotřebič vypněte 
a příslušenství opatrně očistěte (např. stěrkou).

– 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, pořezání) a není odpovědný ze 
záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)
 G1 – Nástavec na tvorbu lisovaného těsta
 G2 – Nástavec na těstoviny tagliatelle
 G3 – Nástavec na těstoviny trenette

III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte příslušenství. Odstraňte všechny případné 
adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím otřete části, které přijdou do 
styku s potravinami čistým vlhkým hadříkem.

Sestavení a montáž na multifunkční hlavu (obr. 2).
Zasuňte nástavec, který si přejete použít (G1 až G3), do vývodu multifunkční hlavy 
robota pod úhlem asi 45o a potočením proti směru chodu hodinových ručiček jej zajistěte 
do vodorovné polohy (uslyšíte cvaknutí). Pro demontáž nástavce stiskněte uvolňovací 
tlačítko, pootočte nástavcem ve směru chodu hodinových ručiček a vysuňte ho z vývodu 
multifunkční hlavy.

Použití
Nástavec G2 a G3 má rozdílně uspořádané nože a vytvoří rozdílný druh těstovin. Před 
použitím nástavce G2 a G3 je nutné těsto nejprve zpracovat pomocí nástavce G1. 
Připravte si těsto na těstoviny. Vyválejte trochu těsta a válečky nástavce, který hodláte 
použít, zaprašte trochou mouky. Opakovaně protáhněte těsto mezi válečky, dokud není 
hladké (můžete si pomoci přeložením těsta po délce nebo po šířce). Při každém protažení 
těsta postupně nastavujte otočný regulátor na boku nástavce na vyšší hodnotu, až získáte 
požadovanou tloušťku. Doporučená tloušťka pro těstoviny je při nastavení regulátoru na 
hodnotu 5 až 7. Hotové plátky těsta následně zpracujte (nakrájejte) za pomocí nástavce 
G2 nebo G3 na požadovanou šířku (jejich různě uspořádané nože vytvoří příslušný druh 
těstovin) a zpracujte dle potřeby. Připravené těstoviny uvařte nejpozději do čtyř hodin.

Doporučení
Mouku, sůl, olej a našlehaná vejce (při přípravě růžových těstovin šlehejte vejce s 
protlakem) přidejte do mísy. Těsto míchejte hnětacím hákem 2 - 3 minuty při rychlosti 1 - 
2. Je-li směs příliš suchá, přidejte vodu. Vypněte spotřebič a ručním hnětením vypracujte 
hladké těsto. Nejkvalitnější těstoviny získáte, pokud těsto před zpracováním v nástavci 
zabalíte a necháte přibližně 15 minut odležet. Nasaďte váleček k nastavení tloušťky a 
zpracujte těsto podle výše uvedených pokynů.

IV. UDRŽBA
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Nástavce na těstoviny G1 až G3 po 
použití otřete čistým vlhkým hadříkem. Neponořujte je do vody!
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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.

VI. 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.

VII. LEGISLATIVA
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.

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si 
výrobce vyhrazuje.
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. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

VÝROBCE: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Bráník, Česká republika.
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Príslušenstvo (nadstavce na cestoviny) pre kuchynský robot ETA 0023 Gratussino  
a ETA 0028 Gratus

eta 0028 92 000, 0028 93 000, 0028 94 000

Návod NA obsluHu
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto 
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu 
so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným 
vybavením obalu dobre uschovajte.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite 

vyobrazenia a návod si uschovajte. Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča 
a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu používateľovi spotrebiča.

—  Tento spotrebič nesmie byť používaný deťmi. Udržujte spotrebič 
a jeho prívod mimo dosahu detí. Spotrebiče môžu používať 
osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom  
a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti si so spotrebičom 
nesmú hrať.

—  Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri 
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením 
alebo údržbou, spotrebič vypnite.

—  Spotrebič nikdy nepoužívajte, pokiaľ nepracuje správne, pokiaľ 
spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takých 
prípadoch zaneste spotrebič do odborného servisu na preverenie 
jeho bezpečnosti a správnej funkčnosti.

—  Spotrebič nenechávajte v chode bez dozoru a kontrolujte ho 
počas celej prípravy potravín!

— Dopnkové príslušenstvo je určeno len na použitie v domácnostiach a podobné účely 
(príprava pokrmov)! Nie je konštruované pre komerčné používanie a pre používanie  
v prostredí ako sú kuchynky pre personál obchodov, kancelárií alebo firiem, alebo  
v iných pracovných prostrediach. Spotrebič nie je určený ani pre používanie klientmi  
v hoteloch, moteloch, zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami a iných 
ubytovacích zariadení.

— Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE-vrecko).
— Spotrebič nezapínajte bez vložených prísad!
— Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného 

príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu.
— Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
— Neprekračujte maximálny čas nepretržitého chodu spotrebiča.
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— Z bezpečnostných dôvodov nie je možné vymeniť pracovné nadstavce počas chodu 
pohonnej jednotky.

— Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou 
samolepiacej tapety, fólie, apod)!

— Ak sa spracovávané potraviny začnú zachytávať na príslušenstve, spotrebič vypnite  
a príslušenstvo opatrne očistite (napr. stierkou).

— Príslušenstvo používajte iba na účel, na ktoré je určené tak, ako je popísané v tomto 
návode. Príslušenstvo nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.

— Výrobca nezodpovedá za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním 
príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, porezanie) a zo záruky nie 
je zodpovedný za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných 
upozornení.

II. OPIS PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)
 G1 — Nadstavec na tvorbu lisovaného cesta.
 G2 — Nadstavec na cestoviny tagliatelle.
 G3 — Nadstavec na cestoviny trenette.

III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE (obr. 1, 2)
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte príslušenstvo. Pred prvým uvedením do 
činnosti očistite všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami (tj. utrite čistou 
hadričkou navlhčenou vo vode).

Zostavenie a montaž na multifunkčnu hlavu (obr. 2)
Zasuňte nadstavec, ktorý si želáte použiť (G1 až G3), do vývodu multifunkčnej hlavy 
robota pod uhlom asi 45° a pootočením proti smeru chodu hodinových ručičiek ho zaistite 
do vodorovnej polohy (budete počuť cvaknutie).
Na demontáž nadstavce stlačte uvoľňovacie tlačidlo, pootočte nadstavcom v smere chodu 
hodinových ručičiek a vysuňte ho z vývodu multifunkčnej hlavy.

Použitie
Nadstavce G2 a G3 majú rozdielne usporiadané nože a vytvoria rozdielny druh cestovín. 
Před použitím nadstavcov G2 a G3 je nutné cesto najskôr spracovať pomocou nadstavca 
G1. Pripravte si cesto na cestoviny. Vyváľajte trochu cesta a valčeky nadstavce, ktorý 
hodláte použiť, poprášte trochou múky. Opakovane pretiahnite cesto medzi valčekmi, 
dokiaľ nie je hladké (môžete si pomocť preložením cesta na dĺžku alebo na šírku). Pri 
každom pretiahnutí cesta postupne nastavujte otočný regulátor na boku nadstavca na 
vyššiu hodnotu, až získate požadovanú hrúbku. Odporúčaná hrúbka pre cestoviny je 
pri nastavení regulátora na hodnotu 5 až 7. Hotové plátky cesta následne spracujte 
(nakrájajte) pomocou nadstavca G2 alebo G3 na požadovanú šírku (ich rôzne usporiadané 
nože vytvoria príslušný druh cestovín) a spracujte podľa potreby. Pripravené cestoviny 
uvarte najneskôr do štyroch hodín.

Odporučania
Múku, soľ, olej a našľahané vajcia (pri príprave ružových cestovín šľahajte vajcia s 
pretlakom) pridajte do misy. Cesto miešajte hnetacím hákom 2 - 3 minúty pri rýchlosti 1 - 2. 
Ak je zmes príliš suchá, pridajte vodu. Vypnite spotrebič a ručným hnetením vypracujte 
hladké cesto. Najkvalitnejšie cestoviny získate, pokiaľ cesto pred spracovaním v nadstavci 

7

SK



zabalíte a necháte približne 15 minút odležať. Nasaďte valček na nastavenie hrúbky a 
spracujte cesto podľa vyššie uvedených pokynov.

IV. ÚDRŽBA
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Príslušenstvo ošetrujte 
handričkou navlhčenou vo vode. Neumývajte vodou!

V. EKOLÓGIA  
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú 
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. 
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité 
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym 
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných 
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu 
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do 
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním 
pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke  
+420 577 055 333 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VI. LEGISLATIVA
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s 
potravinami.Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré 
nemajú vplyv na funkciu výrobku.

DO NOT IMMERSE IN WATER — Neponárať do vody.
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.
Nebezpečenstvo udusenia. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na 
hranie.
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VÝROBCA: ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Bráník, Česká republika.
VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA — Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 
               831 04 Bratislava 3.
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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. Výrobek odešlete nebo předejte osobně vždy s návodem 
k obsluze, jehož nedílnou součástí je záruční list. Na dodatečně zaslané nebo osobně předané 
návody se záručním listem nelze brát zřetel. 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.

Postup pri reklamácii
Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť s reklamovaným výrobkom doklad o jeho kúpe, 
prípadne záručný list, uviesť dôvod reklamácie a závadu popísať. Pri reklamácii v záručnej lehote 
sa obracajte na opravovne podľa adries uvedených na www.eta.sk. Výrobok odosielajte poštou, 
alebo odovzdajte osobne vždy s návodom na obsluhu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je 
záručný list. Dodatočne zaslané alebo odovzdané návody so záručným listom nebudú akceptované. 
K odoslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a svoju PrEsnú 
AdrEsu. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej ste výrobok 
zakúpili. Výrobok očistite a zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov 
neprijímame do opravy znečistené výrobky.

Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách
Výrobek byl v záruční opravě 
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Výrobek byl v záruční opravě 
Výrobok bol v záručnej oprave

od 
do 

Zakázka číslo Zákazka číslo

Razítko a podpis opravny
Pečiatka a podpis pracovníka

Kupon č. 3 Kupon č. 1Kupon č. 2
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Záruční doba 
Záručná lehota

Typ  série (výrobní číslo) 
Typ séria (výrobné číslo)

napětí • napätie 

datum a TK závodu
dátum a TK závodu

datum prodeje razítko prodejce a podpis
dátum predaja Pečiatka predajcu a podpis

 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli
 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

ZÁruČnÍ LisT • ZÁruČnÝ LisT

Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.

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“.

Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. výrobca ručí za to, že výrobok 
bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými 
normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je 
opísaný v návode na obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku 
sa záruka nevzťahuje. Adresy záručných opravovní sú uvedené na internete www.eta.sk. 
Poskytovaná záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. 
V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho 
zákonníka. Tento záručný list je zároveň „Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku”.

Kupon č. 1

Typ ETA 002892000, 
ETA 002893000, ETA 002894000

Série

Zakázka číslo

Datum
Razítko a podpis

Kupon č. 3

Typ ETA 002892000, 
ETA 002893000, ETA 002894000

Série

Zakázka číslo

Datum
Razítko a podpis

Kupon č. 2

Typ ETA 002892000, 
ETA 002893000, ETA 002894000

Série

Zakázka číslo

Datum
Razítko a podpis

$ $ $

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

002892000, 002893000, 
002894000
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