
                                                                              
 
 
ATLAS MOTOR 
Upozornění a rady pro bezpečný provoz 
 

• Zástrčku nepoužívat s mokrýma nebo mastnýma rukama 
• Zařízení v žádném případě neumývat – nebezpečí zkratu 
• Děti do 14 let by neměly vůbec přístroj obsluhovat 
• Pokud je zařízení pod proudem, nenechávejte bez dohledu! 
• Pokud chcete vyjmout motor, vypněte šňůru ze zásuvky! 
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti tepelného zdroje nebo vody! 
• Používejte přístroj výhradně k účelům, uvedeným v návodu, doba 

jednotlivého používání je 15 min. 
• Používejte k připojení pouze kabel, který je součástí tohoto zařízení. To se týká i 

prodlužovacího kabelu. 
 
PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ 
I když není zapotřebí ATALSMOTOR před použitím upevňovat, z bezpečnostních 
důvodů doporučujeme jeho upevnění ke stolu, resp. pracovní desce, svorkami 
(vyobrazení č. 1). V případě prvního použití zařízení doporučujeme, aby bylo zařízení 
ošetřeno suchým hadříkem a odstraněny tak event. zbytky mastnoty. 
K pročištění válce doporučujeme projet válec kouskem těsta, z kterým budeme 
následně pracovat. Tento kousek těsta po pročištění vyhodit. Při práci abstrahujte od 
kravat, dlouhých řetízků, šátků, dlouhé vlasy sepněte sponou, dbejte, aby u práce 
nebyly přítomny děti. Zkontrolujte, zda Vaše napětí souhlasí s napětím, uvedeném na 
štítku zařízení. K vyjmutí motoru ze zařízení otočit o ca 30º směrem nahoru a teprve 
poté motor vyjmout (obr. 2).  K připevnění motoru na hladké válce je zapotřebí 
30ºního sklonu motoru. Zasuňte čepy do otvoru válce (obr. 3). Motor zatlačte tak, 
aby dolehl úplně na stěnu. Potom otočit motor o 30º směrem dolů tak, aby zapadl 
do postranních otvorů. 
 
PŘÍPRAVA TĚSTA 
Dávka pro 6 osob 
Suroviny: 500 g hladké mouky a 5 vajec, které mohou být nahrazeny sklenicí vody. 
K lepší kvalitě těsta doporučujeme použít směsi 250 g hladké + 250 g hrubé mouky. 
Nesolit! Mouku s vejci dobře prohníst, aby vzniklo kompaktní hladké těsto (obr.5). 
Pokud je těsto příliš suché, přidáme trochu vody, v opačném případě trochu mouky. 
Těsto se nesmí lepit na ruce . Takto připravené těsto položíme na lehce pomoučený 
vál (obr. 6). V případě potřeby těsto ještě jednou propracujeme a rozkrájíme na 
menší kousky (obr. 7). 
Typ pro Vás: nepoužívejte vajíčka přímo z chladničky! 
 
PŘÍPRAVA TAŽENÉHO TĚSTA A NUDLÍ  
Vytáhněte regulátor zařízení a otočte s ním na pozici č. 1. Po nastartování motoru 
necháme proběhnout kousek těsta válcem (obr. 9). Tento postup opakujeme 5 – 6x, 
pokud se těsto spojuje, mírně pomoučíme (obr. 10). 



Pokud je těsto již rovnoměrné, nastavíme regulátor na pozici č. 2 a necháme těsto 
projet válcem (obr. 11). Pozice č. 3 nám umožní ideální výšky těsta. Pozice č. 4 je 
určena pro přípravu kulatých špagetových nudlí. U dalších druhů nudlí můžeme 
používat regulátoru až do č. 9.  
Použití válců na různé druhy nudlí: 
Spaghetti (obr.12) – regulátr č. 4 
Taglierini  - regulátor  5 – 9 
Tagliatelle – regulátr 5 – 9 
Pozn. Pokud válcem prochází nepokrájené těsto, znamená to, že je těsto příliš měkké 
a je nutno přidat mouku. Naopak, pokud se těsto drobí, přidáme trochu vody aby 
zvláčnělo.  
Nakrájené nudle položíme na suchou utěrku a necháme schnout asi jednu hodinu. 
Takto připravené těstoviny můžeme skladovat 1-2 týdny na suchém a chladném 
místě. Nudle vkládáme do vařící a osolené vody (na 4 l – ½ kg nudlí). Nudle jsou 
uvařeny v rozmezí 2-5 minut (podle tloušťky). V průběhu vaření je nutno nudle 
promíchávat a po uvaření scedit.  
Abychom mohli řezací válec vyjmout, musíme tuto část nadzvednout a za postranní 
kolejničky vytáhnout (obr. 14). V případě jeho nasazení postupovat opačným 
postupem. 
 
ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ 
V průběhu používání by se měly válce lehce otřít kuchyňskou papírovou utěrkou. 
Než začnete se samotným čištěním motoru a zařízení, vypněte přívod proudu, resp. 
vytáhněte kabel ze zástrčky.  
V žádném případě nepoužívejte k čištění vodu nebo jakékoliv jiné mycí prostředky. 
Čistíme pouze suchou cestou s použitím štětečku, pinzety nebo dřevěné tyčinky. 
Pokud je to nutné, můžeme promazat krájecí válce trochou vaseliny. 
V žádném případě nepoužívat k čištění kovové předměty, nože apod.  
Zařízení s příslušenstvím uložte zpět do originální krabice. 
Opravy zařízení zajišťují speciální odborníci. 
V žádném případě nesvěřujte zařízení k opravě nepovolaným osobám. 
  
 


