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SPIS TRES’CI
GWANACJA

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ROBOT WIELOFUNKCYJNE CUTTER-
WILK/SZATKOWNICA
R 301 • R 301 Ultra Wercja ”D”

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA
• Porady elektryczne

• Panel sterowania

FAZY MONTAŻU
• Akcesoria cuttra-wilka

• Wyciskacz do owoców cytrusowych

• Akcesoria szatkownicy

UŻYTKOWANIE I WYROBY
• Akcesoria cuttra-wilka

• Akcesoria szatkownicy

OPCJE
• Nóż z nacięciami

• Nóż z zębami

• Wyciskacz do owoców cytrusowych

CZYSZCZENIE
• Zespół silnikowy

• Akcesoria cuttra-wilka

• Wyciskacz do owoców cytrusowych

• Akcesoria szatkownicy

• Nóż

KONSERWACJA
• Nóż

• Pierścień uszczelniający

• Płytki pojemnika

DANE TECHNICZNE
• Waga

• Wymiary

• Wysokość ustawienia

• Poziom hałasu

• Dane elektryczne

BEZPIECZEŃSTWO

NORMY

DANE TECHNICZNE (strona 91)
• Widoki szczegółowe

• Schematy elektryczne i okablowania
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OGRANICZONA GWARANCJA ROBOT-COUPE S.N.C.

GWARANCJA ROBOT-COUPE S.N.C.
NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH
PUNKTOW:

1 - Wszelkie zniszczenie sprzętu spowo do wane
niepoprawnym lub niewłaściwym użytko waniem,
upadkiem sprzętu, lub wszelkie zniszczenie tego
samego rodzaju spowodo wa ne lub wynikające ze
złego zastosowania ins trukcji (źle wykonany
montaż, błąd funkcjono wania, nieodpowiednie
mycie i/lub konserwacja, niewłaściwe umieszcze-
nie, itp.).

2 - Robocizna dotycząca ostrzenia i/lub części
służących do wymiany różnych elementów skła-
dowych noża, ostrzy stępionych, uszkodzo nych
lub zniszczonych po pewnym czasie normalnego
lub nadmiernego użytkowania.

3 - Części i/lub robocizna dotycząca wymiany
lub naprawy ostrzy, noży, powierzchni, zamo co -
wań lub też akcesoriów poplamionych, zarysowa-
nych, uszkodzonych, wygiętych lub odbarwio-
nych.

4 - Wszelka modyfikacja, dodatki lub naprawa
dokonana przez osoby nieprofesjonalne lub pr-
zez osoby trzecie nieupoważnione przez przed-
siębiorstwo.

5 - Transport maszyny do serwisu posprze -
dażnego.

6 - Koszty robocizny dotyczącej instalowania
lub testowania wymienionych samowolnie
nowych części lub akcesoriów (np. pojemniki,
tarcze, ostrza, zamocowania).

7 - Koszty związane ze zmianą kierunku obrotu
trójfazowych silników elektrycznych (odpowied -
zi alność ponosi instalator).

8 - Szkody spowodowane podczas transportu.
Odpowiedzialność za widoczne lub ukryte wady
ponosi przewoźnik. Klient jest zobowiązany 
zawiadomić o tym przewoźnika i  nadawcę 
natychmiast po dostawie towaru lub po wykryciu
defektu w przypadku wady ukrytej.

NALEŻY ZACHOWAĆ WSZELKIE ORYGI NAL NE 
KARTONY I OPAKOWANIA, które bę dą przydatne
podczas inspekcji przewoźnika.

Gwarancja robot-coupe s.n.c. jest ograniczona do
wymiany uszkodzonych części lub urządzeń:
firma ROBOT-COUPE S.N.C. oraz jej wszystkie filie
lub spółki przyłączone, dystrybutorzy, agenci,
zarządcy, pracownicy lub ubezpieczyciele nie
mogą ponosić odpowiedzialności za szkody,
straty lub wydatki pośrednie związane ze sprzę-
tem lub z niemożli wością jego użytkowania.

Urządzenie robot-coupe posiada
jednoroczną gwarancję od daty 
zakupu: gwarancja ta dotyczy
wyłącznie kupca początkowego, tzn.
dystrybutora lub importera.
W przypadku nabycia urządzenia
Robot-coupe u dystrybutora, pod -
sta wową gwarancją jest gwaran cja
dystrybutora (w tym przypad ku,
należy sprawdzić z dystrybu to rem
treść i warunki tej gwa rancji).
Gwarancja ROBOT-COUPE nie zastę-
puje gwarancji dystrybutora, ale w
przypadku braków w gwa rancji dys-
trybutora, będzie ona ewentualnie
stosowana z pew nymi zastrzeżeni a -
mi w zależności od rynku.
Gwarancja Robot-coupe s.n.c. jest
ograniczona do usterek dotyczą cych
materiału i/lub montażu.
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UWAGA: W celu ograniczenia liczby wypadków (porażenie prądem elektrycznym, rany, itd.) oraz w celu zmniejszenia strat
materialnych związanych z niepoprawnym użyciem urządzeń, należy się dokładnie zapoznać z poniższymi 
instrukcjami i bezwzględnie ich przestrzegać. Zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi pozwoli na lepsze poznanie sprzętu
i poprawne użytkowanie maszyny. Należy przeczytać ją w całości i  przekazać do przeczytania wszystkim 
użytkownikom sprzętu.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

WYPAKOWANIE

• Wyjąć ostrożnie urządzenie z opakowania i 

wyciągnąć wszelkie pudełka lub paczki zawierające

akcesoria lub specyficzny sprzęt.

• UWA˚Aå na narzędzia tnące: ostrza, tarcze, itp.

INSTALOWANIE

• Zaleca się umieścić sprzęt na idealnie stabilnej

podstawie.

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI

• Zawsze należy sprawdzić, czy rodzaj prądu insta-

lacji elektrycznej odpowiada rodzajowi wskazanemu

na płytce znamionowej zespołu silnikowego i czy

instalacja ta wytrzymuje wskazaną ilość amperów.

• Podłączyć koniecznie sprzęt do uziemienia.

MANIPULOWANIE

• Należy zawsze uważnie manipulować tarczami lub

ostrzami, gdyż są to narzędzia tnące.

FAZY MONTAŻU

• Dokładnie przestrzegać różnych faz montażu 
(patrz strona 86) i  upewnić się, że wszystkie 
akcesoria są poprawnie ustawione.

UŻYTKOWANIE

• Nigdy nie próbować usuwać systemów blokowa-
nia i systemów bezpieczeństwa.

• Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do 
pojemników roboczych w trakcie obróbki żyw ności.

• Nigdy nie popychać składników ręką.

• Nie przeciążać urządzenia.

• Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.

CZYSZCZENIE

• Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy przez
ostrożność wyłączyć urządzenie z sieci.

• Czyścić regularnie urządzenie i akcesoria po 
zakończeniu cyklu pracy.

• Nie wkładać zespołu silnikowego do wody.

• Do czyszczenia części aluminiowych, należy uży-
wać specjalnych środków myjących do aluminium.

• Do czyszczenia części z tworzywa sztucznego nie
należy używać zbyt alkalicznych detergentów (ze
zbyt silnym stężeniem sody lub amoniaku).

• Firma Robot-Coupe nie może w żadnym wypad ku
odpowiadać za naruszenie przez użytkow nika pod-
stawowych zasad czyszczenia i higieny.

KONSERWACJA

• Przed jakąkolwiek naprawą części elektrycz nych,
należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie z sieci.

• Sprawdzać regularnie stan uszczelek lub pierścieni
oraz poprawne funkcjonowanie za bezpieczeń.

• Konserwacja i sprawdzian akcesoriów powinny
być wykonywane bardzo starannie, gdyż przygo to -
wywane wyroby zawierają środki korozyjne (kwas
cytrynowy, itp.).

• Nie używać urządzenia, jeżeli przewód zasila nia lub
wtyczka są uszkodzone, jeżeli urządzenie nie funkc-
jonuje poprawnie lub zostało w jaki kolwiek sposób
uszkodzone.

• W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek 
anomalii, należy koniecznie zgłosić się do Serwisu
Naprawczego.

U W A G A
ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
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• PANEL STEROWANIA
R 301 Ultra
Przycisk czerwony =  Stop
Przycisk zielony =  Start
Przycisk czarny =  Sterowanie impulsowe
R 301
Przycisk czerwony =  Stop
Przycisk zielony =  Start
Przycisk czarny =  Sterowanie impulsowe

FAZY MONTAŻU

• AKCESORIA CUTTER-
WILKA

1) Stojąc na wprost zespołu
silnika, ustawić pojemnik
prosto w stosunku do osi
silnika. Pręt magnetyczny
powinien być lekko prze-
chylony w lewą stronę.
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ROBOT WIELOFUNKCYJNE
CUTTER-WILK/SZATKOWNICA
R 301 • R 301 Ultra Wercja “D”

R 301/R 301 jest urządzeniem doskonale przy sto -
sowanym do profesjonalnych potrzeb. Spełnia wiele
kor zyst nych czynności, które poznaje się podczas
użytkowania.

Robot ten składa się z cuttra/wilka i szatkownicy do
war zyw. Funkcja cuttra/wilka (pojemnik 3,5 litra z
nierdzewnej stali dla R 301 Ultra, a dla R 301 z
złożonego materiału), umożliwia obróbkę mięsa,
warzyw, przygotowanie drobnego farszu, musu, miele-
nie, wyrabianie w ciągu mniej niż 5 minut w przypadku
najdłuższych operacji. W funkcji szatkownicy, robot jest
wyposażony w duży zestaw tarcz umożliwiających
plastrowa nie, wiórkowanie i krojenie w słupki.

Urządzenie to pozwala na użycie, w opcji, wycis-
kacza do owoców cytrusowych.

Jego doskonałe właściwości pozwalają szybko od-
kryć inny świat sztuki kulinarnej.

Prosta koncepcja tego urządzenie umożliwia łatwe
użytkowanie cuttra/wilka i szatkownicy, gdyż można
je bardzo szybko zamontować i wymonto wać.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne infor -
macje pozwalające użytkownikowi uzyskać jak naj-
więk sze korzyści z dokonanego zakupu.

Zalecamy zapoznać się uważnie z instrukcją
przed użyciem urządzenia.

Dzięki podanym poniżej przykładom wyrobów,
można szybko zapoznać się z urządzeniem i docenić
jego liczne zalety.

URUCHAMIANIE
URZĄDZENIA

• PORADY ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem do sieci, należy sprawdzić, czy rod-
zaj prądu instalacji elektrycznej odpowia da rodzajowi
wskazanemu na płytce znamionowej silni ka.
Modele jest wyposażony przez ROBOT-COUPE w
różnego rodzaju silniki: 230 V / 50 Hz /1

115 V / 60 Hz /1
220 V / 60 Hz /1

Urządzenie jest dostarczane z jednofazową wtyczką
wmontowaną do przewodu zasilania.

2) Przekręcić pojemnik w
prawo, aż do poprawne go
ustawienia zaczepów zes-
połu silnikowego w wyz-
naczonych miejscach.

Dźwignią magnetyczna
znajduje się wtedy na
wprost, w kontakcie z zes-
połem silnikowym, w przed-
niej części.

3) Umieścić nóż na osi 
silnika i opuścić go na dno
pojemnika.
Upewnić się, że jest on po-
prawnie ustawiony obraca-
jąc go w pojemniku.

4) Umieścić pokrywę na po-
jemniku i  obrócić ją w
prawą stronę, aż do za   blo  -
ko wania.

Urządzenie jest gotowe do funkcjonowania.

U W A G A
URZĄDZENIE TO POWINNO BYĆ BEZWZGLĘDNIE PODŁĄCZONE 

DO UZIEMIENIA (RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM).
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UŻYTKOWANIE 
I WYROBY

• AKCESORIA CUTTRA-WILKA

Cutter-wilk umożliwia różnorodne krojenie w 
błyskawicznym czasie, dlatego też radzimy uważnie
śledzić przygotowywanie wyrobów w celu otrzyma-
nia wymaganego efektu.
Przycisk sterowania impulsowego umożliwia stop-
niową obróbkę, co zapewnia większą pre cyzję kroje-
nia podczas przygotowania specyficznych wyrobów,
np. niektóre wyroby mielone.
Możliwe jest inne użytkowanie urządzenia przy zas-
tosowaniu cuttra/wilka. Powyższe wartości 
są po da ne jedynie dla przykładu i mogą ulec zmia-
nie w zależności od jakości składników lub przepisu
kulinarnego.

• WYCISKACZ DO OWOCOW CYTRUSOWYCH

1) i 2) Dokonać takich samych czynnożci jak w przy -
padku cuttra.

3) Umocować koszyk na
dostarczonym zbiorniku 
i przekręcić, aż do zabloko-
wania. Można zauważyć, że
magnes koszyka znajdu je
się nad dźwignią.

4) Umieżcić stożek na osi silnika i obniżyć go do dna
pojemnika.

5) Ustawić urządzenie w pozycji start i przytrzymy-
wać owoc na stożku, aż do całkowitego wyciśnięcne
soku. Wyłączyć urządzenie po zakończeniu operacji.

• AKCESORIA SZATKOWNICY

Szatkownica do warzyw składa się z dwóch rucho -
mych części: pojemnika i pokrywy.

1) Stojąc na wprost silnika,
umocować pojemnik 
z ABS na zespole silni -
kowym. Ot wór wylotowy
znajduje się po prawej
stronie.

2) Przekręcić pojemnik w
prawo, aż do poprawnego
ustawienia zaczepów zes-
połu silnika w wyzna czo -
nych miejscach.

3) Umieścić tarczę ewakua-
cyjną z białego ABS na osi
silnika i sprawd zić, czy jest
ona po praw nie ustawiona
na dnie pojemnika.

4) Umieścić następnie wy-
braną tarczę tnącą na tarczy
ewakuacyjnej.

5) Umieścić pokrywę na pojemniku i obrócić w
prawo, aż do umocowania pokrywy, która będzie
przedłużeniem pojemnika.

Maksymalna Czas
UŻYTKOWANIE ilość produktu pracykońcowego (w min.)(w kg)

SIEKANIE

• MIESO

Befsztyk siekany/tatarski 0,8 3
Mięso mielone/farsz do nadziewania 1 3
Pasztety 1 4

• RYBY
Pasta rybna 1 5
Pasztet rybny 1 5

• WARZYWA
Czosnek / Puree z jarzyn 0,2 / 0,5 3
Rosoły / włoszczyzna 1 4

• OWOCE
Przecier/wywar owocowy 1 4
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• Dostępny jest również nóż
z nacięciami, który spełnia
takie same funkcje jak nóż
gładki, ale za pew nia dłuższy
okres użycia i nie można go
ostrzyć. 

Jest on szczególnie zalecany do siekania pietruszki.

• Wyciskacz do owoców
cytrusowych służy do wy-
ciskania soku z pomarań czy,
cytryn, grejpfrutów i owo -
ców pochodnych. Słada się
z szarego koszyka, poma-
rańczowego stożka i zbior-
nika.

CZYSZCZENIE

88

ZASTOSOWANIE OTWORU WSADOWEGO 
O KSZTAŁCIE CYLINDRYCZNYM
- Umieścić warzywa, aż do samej góry otworu.
- Nacisnąć na popychacz i włączyć urządzenie, a

następnie trzymać popychac aż do całkowitego
rozdrobnienia warzyw.

• AKCESORIA SZATKOWNICY

Szatkownica do warzyw posiada dwa otwory wsa dowe:

- Duży otwór wsadowy umożliwiający krojenie ta-
kich warzyw jak kapusta, seler, itp.

- Otwór wsadowy o kształcie cylindrycznym prze -
znaczony do warzyw długich i zapewniający dos-
konałą precyzję krojenia.

Dla uzyskania optymalnej jakości krojenia należy
zastosować się po poniższych wskazówek.

ZASTOSOWANIE DU˚EGO OTWORU WSADOWEGO

- Podnieść dźwignię i odsłonić wejście otworu wsado-
wego.

- Umieścić warzywa aż do samej góry otworu wsadowego.

- Ustawić dźwignię prostopadle do otworu wsado wego.

- Naciskać na dźwignię, a następnie włączyć urządzenie
i trzymać przycisk do całkowitego opróżnienia otworu z
warzyw.

OPCJE

• Nóż z zębami jest do -
stępny w opcji i służy prze de
wszystkim do rozdrabniania
i ugniatania.

PLASTRY
P 1 marchew / kapusta / ogórek / cebula / ziemniak / por

P 2 / P 3 cytryna / marchew / grzyb / kapusta / ziemniak / 
ogórek / rzodkiewka / cebula / por / papryka

P 4 / P 5 bakłażan / burak / marchew / grzyb / ogórek / 
papryka / chrzan / sałata / ziemniak / pomidor

P 6 bakłażan / burak / marchew / grzyb / ogórek / 
papryka / chrzan / sałata / ziemniak

PLASTRY FALISTE
PF 2 burak / ziemniak

WIÓRKI
W 1,5 seler / ser

W 2 marchew / seler / ser

W 3 marchew

W 6 kapusta / ser

SŁUPKI
S 2x2 marchew / seler / ziemniak

S 2x4 marchew / burak / rzodkiewka / ziemniak

S 2x6 marchew / burak / rzodkiewka / ziemniak

S 4x4 bakłażan / burak / rzodkiewka / ziemniak

S 6x6 bakłażan / burak / seler / rzodkiewka / ziemniak

S 8x8 seler / ziemniak

W 9 kapusta / ser
Parmesan / czekolada
Chrzan 0,7 mm
Chrzan 1 mm

ZAWIESINY

Majonez/sos czosnkowy/tatarski 1 3

Sos baskijski/sos holenderski 1 5

Pasta ze ślimaków/pasta z łososia 1 4

WYRABIANIE CIASTA

Ciasto francuskie / babka piaskowa 1 4

Rozprowadzanie ciasta francuskiego 1 4

Ciasto na pizzę 1 4

MIELENIE

Owoce suszone 0,5 4

Lód 0,5 4

Bułka tarta 0,5 4

U W A G A

• ZESPÓŁ SILNIKOWY

Nigdy nie zanurzać zespołu silnikowego w wod-
zie. Czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki lub
gąbki.

• AKCESORIA CUTTRA-WILKA

Po zdjęciu pokrywy, zdjąć pojemnik z podstawy sil-
nika obracając go w lewo w celu odblokowania, a
następnie pociągnąć do góry i wyjąć. Nóż pozostaje
w pojemniku w celu zapewnienia doskonałej szczel-
ności podczas przygoto wy wania wyrobów płynnych.

Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy
przez ostrożność wyłączyć urządzenie z sieci
(ryzyko porażenia prądem).
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• WYMIARY (w mm)Jeżeli przygotowywany wyrób jest stały, wyjąć nóż
i opróżnić pojemnik.

Umieścić ewentualnie ponownie pojemnik i nóż na
osi i uruchomić urządzenie w celu usunięcia resztek
wyrobu z noża.

Można ewentualnie dokonać wstępnego mycia wle-
wając ciepłą wodę do pojemnika i uruchamiając
urządzenie na kilka minut.

• WYCISKACZ DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH 

Odblokować koszyk ze stożkiem przekręcając 
go w kierunku wskazówek zegara. Następnie,
podnieżć całożć. Odblokować pojemnik. Następnie,
oczyżcić wszystkie czężci. 

• AKCESORIA SZATKOWNICY

Wymontować wszystkie części szatkownicy, tzn.
pokrywę, tarczę, tarczę zabierakową i pojemnik
i umyćje.

Mycie głowicy szatkownicy w zmywarce do naczyń
jest niewskazane. Zalecane jest mycie ręczne przy
użyciu płynu do zmywania naczyń.

• NÓŻ

Po oczyszczeniu noża, należy dokładnie wytrzeć
ostrza w celu uniknięcia ewentualnego utlenienia.

KONSERWACJA

• NÓŻ
Ostrzyć można wyłącznie ostrza noża.
Po każdym użyciu noża, a szczególnie po sieka niu
pietruszki, zaleca się lekko pociągnąć go osełką.
Dokładnego ostrzenia należy dokonywać raz w mie-
siące przy pomocy dołączonego do urząd zenia
bardzo drobnego kamienia do ostrzenia.
Wynik krojenia zależy głównie od stanu ostrzy
i ich zużycia. Nóż ulega bowiem zużyciu i należy go
od czasu do czasu wymienić w celu uzyskania niez-
miennej jakości produktu końcowego.

• PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY
Pierścień ten uszczelnia zespół napędowy przed
dostaniem się wody, należy go regularnie spraw d zać
i w razie zużycia natychmiast wymienić.

• PŁYTKI POJEMNIKA (R 301 Ultra)
W przypadku zużycia płytek, pojemnik nie jest już
poprawnie zamocowany na zespole silnikowym.
Powoduje to dyskomfort w użytkowaniu, gdyż po-
jemnik może się odblokować w czasie pracy, ale bez
żadnego ryzyka dla użytkownika, gdyż urządzenie
zostaje unieruchomione dzięki systemowi bezpiec-
zeństwa.
W celu zachowania doskonałej funkcjonalności
urządzenia, zaleca się wymienić zużyte płytki.

DANE
TECHNICZNE

• WAGA
Waga netto Waga z 

opakowaniem
R 301 z kompletnym 
wyposażeniem (bez tarczy) 13 kg 16 kg

R 301 Ultra z kompletnym
wyposażeniem (bez tarczy) 14 kg 17 kg

U W A G A

• WYSOKOŚĆŚĆ USTAWIENIA
Zaleca się umieścić urządzenie na stabilnej płaszc-
zyźnie w ten sposób, aby górna część pojemnika
znajdowała się na wysokości od 1,20 m do 1,30 m.

• POZIOM HAŁASU
Poziom ciągły ciśnienia akustycznego podczas pracy
na biegu jałowym urządzenia jest niższy od 70 dB(A).

• DANE ELEKTRYCZNE
Urządzenie jednofazowe

Prędkość Moc NapięcieSilnik (obr/min.) (W) (A)

230 V / 50Hz 1500 650 5,7

115 V / 60 Hz 1800 650 12,0

220 V / 60 Hz 1800 650 5,7

Należy sprawdzić, czy używany detergent jest
przystosowany do części z tworzywa sztucz-
nego. Niektóre zbyt alkaliczne środki
czyszczące np. o silnym stężeniu sody i amo -
niaku) nie są przystosowane do niek tórych
tworzy w sztucznych i  mogą je szybko
zniszczyć.
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W celu uniknięcia pryskania podczas przygoto wy wania
wyrobów płynnych, należy jednak unieru chomić urząd-
zenie przed otwarciem pokrywy.

Modele R 301/R 301 Ultra są wypo sa żone w 
zabezpieczenie termiczne ,  które zatrzymuje 
automatycznie silnik w przypadku zbyt długiego
funkcjonowania lub przeciążenia.

NORMY

APARATURA WYKONANA ZGODNIE Z:

• Postanowieniami następujących dyrektyw europe-
jskich i  przystosowanego do nich 
prawodawstwa poszczególnych krajów 
członkowskich :

- Dyrektywa “maszyny” z późniejszymi zmianami
98/37/CEE,

- Dyrektywa “niskie napięcie” 73/23/CEE,
- Dyrektywa “kompatybilność elektromagnetyczna”

89/336/CEE,
- Dyrektywa “materiały i przedmioty przeznaczo ne

do produktów spożywczych” 89/109/CEE,
- Dyrektywa Komisja od 6 sierpień 2002 “materiały i

przedmioty z tworzywa sztucznego przeznaczone
do produktów spożywczych” 2002/72/CE.

• Postanowieniami następujących norm euro -
pejskich oraz norm stanowiących o środkach bez-
pieczeństwa i higieny :

- EN 292 - 1 i 2: bezpieczeństwo maszyn - ogólne 
za sady koncepcji,

- EN 60204 - 1, 1998 : bezpieczeństwo maszyn - wy-
posażenie elektryczne maszyn - reguły ogólne,

- Dla szatkownic EN 1678.

- Dla wyrobów kulinarnych i blenderów EN 12852.

WSKAZNIK ZABEZPIECZAJACY

- IP 55  dla przycisków sterowania

- IP 34 dla maszyny

U W A G A

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenia R 301 i R 301 Ultra są wypo sażone w
magnetyczny system bezpieczeń stwa i hamulec
silnikowy.
W momencie otwarcia pokrywy cuttra/wilka, silnik
zatrzy muje się.
W celu ponownego uruchomienia urządzenia,
wystarczy zablokować pokrywę i wcisnąć zielony
przycisk.
W momencie otwarcia dźwigni szatkownicy, silnik
zatrzymuje się. Po jej zamknięciu, urządzenie zostaje
ponownie uruchomione. Jeżeli dźwignia jest ot-
warta od ponad 4-5 sekund, wystarczy zamknąć ją i
wcisnąć zielony przycisk.

D L A  P R Z YP O M N I E N I A

Noże użyte w tarczach szatkownicy i cutter/
wilk są bardzo ostre.

Nigdy nie próbować usuwać systemów 
blokowania i systemów bezpieczeństwa.
Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do
pojemników roboczych w trakcie obróbki
żywności.
Nigdy nie popychać składników ręką.
Nie przeciążać urządzenia.
Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.
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MADE IN FRANCE BY ROBOT-COUPE S.N.C.
Export Department 

Tel. : + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26
48, rue des Vignerons - BP 157

94305  Vincennes Cedex - France
http://www.robot-coupe.com - email : international@robot-coupe.com

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdej chwili i bez ostrzeżenia, parametrów technicznych proponowanego urządzenia. 
Informacje podane w niniejszym dokumencie nie są zobowiązujące i mogą być zmienione w każdym momencie.
© Wszystkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach świata przez Robot-Coupe Sp.J
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