
 
 
 
 

       PASTADRIVE MARCATO 
Motorek ke strojku na nudle 

 
1. Rady a návody k použití a pro Vaši bezpečnost: 
 
Tento motor smí být montován pouze ke strojkům na nudle zn. Marcato, a s označením CE 
 

• Před montáží motoru ke strojku vytáhněte ze všeho nejdříve šnůru ze zásuvky. Jak před 
montáží, či demontáži tak při čištění strojku. 

• Zásuvek se zásadně nedotýkejte vlhkýma či mokrýma rukama! 
• Strojek nesmí být za žádných okolností umýván! (obzvláš´t pokud je ještě připojen do 

elektrické sítě! 
• Děti do 14 let by strojek a motorek neměly obsluhovat bez dozoru! 
• Pokud je strojek připojen do sítě, nikdy jej nenechávejte bez dozoru! 
• Před montáží či demontáží motorku vždy nejdříve odpojte strojek od zdroje elektrické sítě! 
• Nepoužívejte strojek v bezprostřední blízkosti tepelného zdroje (sporáku, aj.) nebo vody 

(dřezů, umyvadel atd.)! 
• Přístroj používejte zásadně k těm účelům, ke kterým je v návodu určen! 
• V jednom pracovním nepřetržitém chodu NEPOUŽÍVEJTE STROJEK DÉLE  

NEŽ 15 MINUT.  
• Válce nikdy nečistěte nožem či ostrými předměty, ani nenechávejte strojkem projít 

kousíček hadříku! 
• Používejte zásadně jen originální přiložený kabel. Prodlužovací kabel i komponenty musí 

svými parametry odpovídat údajům na výrobním štítku motoru. 
 
 
2. Instralace motoru PASTADRIVE ke strojku na nudle MARCATO: 
 
Strojek Marcato může být sice spolu s namontovaným motorkem Pastadrive provozován bez 
upevnění, ale z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme jej raději ukotvit k desce stolu 
přiloženou sponou(viz obr. 1). 



Před prvním použitím strojek nejdříve očistěte suchým hadrem, abyste jej zbavili případných 
zbytků výrobních nečistot, ošetřovacích olejů, atd. 
Pro čištění válců je ideální nechat projít kousek těsta, která pak již vyhodíte. 
 
Při používání strojku na nudle byste neměli nosit na krku žádné kravaty, přívěšky či šátky; dlouhé 
vlasy raději upevněte dozadu gumičkou či dobře sponkou, a zabraňte dětem pohybovat se 
v blízkosti strojku pokud je právě v provozu. 
 
Zkontrolujte prosím, zda napětí Vaší sítě odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku 
motorku (viz obr. 2) . 
K připevnění motorku ke strojku a jeho hladkým válcům, je nutné nastavit motorek ca ve 30 ° 
úhlu k ploše válců. Nasaďte pak čep do otvoru válců (viz obr. 3) . Tělo motorku přitlačte tak, 
aby po straně dolehl na plochu.  Pak stlačte motorek o 30 ° zpět dolů, tak aby zapadly zarážky 
do postranních otvorů. 
K vyjmutí motorku ze strojku jej o těch 30° vytlačíte směrem nahoru, a vytáhnete jej (viz obr. 4). 
K nastartování motorku stiskněte spínač na stupeň 1 – trvalý provoz (Dauerbetrieb – viz obr. 5 a 
6). 
 
Poznámka 1: 
Pokud řezací válce těsto nekrájí, znamená to, že je těsto příliš měkké. V tomto případě 
doporučujeme přidat do těsta trochu mouky, znovu prohníst a nechat projet hladkými válci 
strojku. 
Poznámka 2: 
Pokud je těsto příliš suché a tím pádem jej nemohou zachytit zoubky řezacích válců, je nutné 
přidat do těsta trochu vody, znovu je prohníst, a nechat znovu protlačit mezi hladkými válci 
strojku. 
 
 
ÚDRŽBA STROJKU: 
• Před čištěním strojku nejdříve odmontujte motorek ( k pootočení válců použijte kličku). 
• Než začnete s čištěním či údržbu strojku, vždy nejdříve odpojte přístroj od zdroje elektrického 

napětí. 
• Pokud by motorek z jakéhokoli důvodu najednou nefungoval, můžete pokračovat v krájení 

mechanicky – pomocí kliky. 
• Zásadně nepoužívejte k čištění vodu ani nedávejte přístroj do myčky! (viz obr.7) 
• K očištění vnitřních částí strojku musíte nejdříve sejmout umělohmotné kryty  válců (viz obr. 8). 
• Opravy elektrických komponentů smějí provádět pouze odborní, specializovaní technici. 



• Nepovolaným osobám je zásah do vnitřních komponentů motoru přísně zapovězen! 
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