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SPIS TREŚCI
 GWARANCJA

 WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

  KUPIŁEŚ CUTTER-WILK  

 

 URUCHAMIANIE URZĄDZENIA 

   Porady elektryczne 

   Panel sterowania

 FAZY MONTAŻU 

   Zespół 

   Nóż

 PRZYKŁADY PRZYGOTOWANIA

 OPCJE 

   Mini pojemnik 

   Nóż z nacięciami - Nóż z zębami 

   Urządzenie próżniowe R-Vac®

 CZYSZCZENIE

 KONSERWACJA 
   Demontaż noża 

   Ostrza 

   Pierścień uszczelniający 

   Uszczelka pokrywy

 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA R-VAC®

 AUTODIAGNOZA

 MONTAŻ I WYKORZYSTANIE NOŻE 
   Montaż noża z 2 ostrzami 

   Montaż noża z 3 ostrzami 

 DANE TECHNICZNE 
   Waga 

   Wymiary 

   Wysokość ustawienia 

   Poziom hałasu 

   Dane elektryczne

 BEZPIECZENSTWO

 NORMY

 DANE TECHNICZNE  
   Widoki szczegółowe 

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

Urządzenie robot-coupe posiada 
jednoroczna gwarancje od daty 
zakupu: gwarancja ta dotyczy 
wyłącznie kupca początkowego, 
tzn. dystrybutora lub importera. 

W przypadku nabycia urządze-
nia ROBOT-COUPE u dystrybuto-
ra, podstawowa gwarancja jest 
gwarancja dystrybutora (w tym 
przypadku, należy sprawdzić z 
dystrybutorem treść i warunki 
tej gwarancji).

Gwarancja ROBOT-COUPE nie za-
stępuje gwarancji dystrybutora, 
ale w przypadku braków w gwa-
rancji dystrybutora, będzie ona 
ewentualnie stosowana z pewny-
mi zastrzeżeniami w zależności 
od rynku.

Gwarancja ROBOT-COUPE S.N.C. 
jest ograniczona do usterek doty-
czących materiału i/lub montażu.

 Transport maszyny do serwisu posprzedażnego

6 - Koszty robocizny dotyczącej instalowania 

lub testowania wymienionych samowolnie no-

wych części lub akcesoriów (np. pojemniki, tarcze, 

ostrza, zamocowania).

7 - Koszty związane ze zmiana kierunku obrotu 

trójfazowych silników elektrycznych (odpowie-

dzialność ponosi instalator).

8 - SZKODY SPOWODOWANE PODCZAS TRANS-

PORTU. Odpowiedzialność za widoczne lub ukry-

te wady ponosi przewoźnik. Klient jest zobowią-

zany zawiadomić o tym przewoźnika i nadawcę 

natychmiast po dostawie towaru lub po wykryciu 

defektu w przypadku wady ukrytej.

NALEŻY ZACHOWAĆ WSZELKIE ORYGINALNE 

KARTONY I OPAKOWANIA, które będą przydatne 

podczas inspekcji przewoźnika.

Gwarancja ROBOT-COUPE 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 sprzętem lub z 

niemożliwością jego użytkowania.

GWARANCJA ROBOT-COUPE S.N.C. 
NIE OBEJMUJE NASTEPUJACYCH 

PUNKTOW:

 Wszelkie zniszczenie sprzętu spowodowane 

niepoprawnym lub niewłaściwym użytkowaniem, 

upadkiem sprzętu, lub wszelkie zniszczenie tego 

samego rodzaju spowodowane lub wynikające 

ze złego zastosowania instrukcji (źle wykonany 

montaż, błąd funkcjonowania, nieodpowiednie 

mycie i/lub konserwacja, niewłaściwe umieszcze-

nie, itp.).

 Robocizna dotycząca ostrzenia i/lub części 

służących do wymiany różnych elementów skła-

dowych noża, ostrzy stępionych, uszkodzonych 

lub zniszczonych po pewnym czasie normalnego 

lub nadmiernego użytkowania.

3 - Części i/lub robocizna dotycząca wymiany lub 

naprawy ostrzy, noży, powierzchni, zamocowań 

lub tez akcesoriów poplamionych, zarysowanych, 

uszkodzonych, wygiętych lub odbarwionych.

4 - Wszelka modyfikacja, dodatki lub naprawa 

dokonana przez osoby nieprofesjonalne lub przez 

osoby trzecie nieupoważnione przez przedsię-

biorstwo.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI URZĄDZEŃ ZE ZMIENNĄ  

PRĘDKOŚCIĄ I OCHRONY OSÓB

  Urządzenie może być podłączane wyłącznie do 

przystosowanej sieci prądu przemiennego z uzie-

mieniem. Wyższe napięcie sieciowe mogłoby znisz-

czyć przemiennik.

  W celu zapewnienia ochrony osób należy obowiąz-

kowo podłączyć uziemienie. 

Ochrona osób za pomocą wyłączników 

Urządzenia z przemiennikiem częstotliwości wyma-

gają ścisłego wyboru wyłącznika różnicowego w celu 

zapewnienia ochrony osób: istnieją wyłączniki różni-

cowe czułe na prąd przemienny (typ AC), prąd pulsa-

cyjny (typ A) oraz na każdego rodzaju prąd (typ B).

Uwaga! Przemienniki zawierają mostek prostowni-

kowy napięcia sieciowego. Z tego powodu, w przy-

padku zwarcia do masy, stały prąd zwarciowy może 

przeszkodzić w zadziałaniu wyłącznika różnicowego 

czułego jedynie na prąd przemienny (typ AC). 

Należy używać wyłącznika różnicowego czułego na 

prąd pulsacyjny (typ A) oznaczonego symbolem: .

Uwaga: W zależności od producenta, wyłączniki 
różnicowe posiadają odmienne nazwy. 

Urządzenia wyposażone w przemienniki częstotliwo-

ści wytwarzają prąd upływowy na lince uziemiającej, 

którego poziom może doprowadzić do niepożądane-

go zadziałania wyłącznika różnicowego. Może to być 

spowodowane przez: 

  Podłączenie kilku urządzeń ze zmienną prędkością 
do tego samego wyłącznika różnicowego.

  Prąd upływowy urządzenia wyższy od rzeczywiste-
go progu zadziałania wyłącznika różnicowego.

Uwaga: Istnieją fabryczne tolerancje i w zależno-
ści od wyłącznika różnicowego jego rzeczywisty próg  
zadziałania mieści się w zakresie 50-100% teoretyczne-
go progu znamionowego. W przypadku problemu na-
leży dokonać pomiaru prądu upływowego urządzenia 
i rzeczywistego progu zadziałania wyłącznika różnico-
wego. 

Przede wszystkim należy odnieść się do podanych w 
poniższej tabeli cech charakterystycznych urządzenia.

Urządzenie Zasilanie

Przekrój 

przewodników 

(mm2)

Wyłącznik różnicowy  
(Ph + N lub 3 Ph)

Kaliber (A) Próg (mA)

R   8 V.V. 200 - 240V 

50 lub 60 Hz 

jednofazowy

6 25

30 mA  

R 10 V.V.

R 15 V.V. 380 - 440V 

50 lub 60 Hz 

trójfazowy

2,5 20

R 20 V.V.

Urządzenie Zasilanie

Przekrój 

przewodników 

(mm2)

Wyłącznik różnicowy  
(Ph + N lub 3 Ph)

Kaliber (A) Próg (mA)

R   8 V.V.

200 - 240V 

50 lub 60 Hz

trójfazowy

2,5 20

30 mA
R 10 V.V.

R 15 V.V.
6 25

R 20 V.V.

Niniejsze zalecenia dotyczą urządzeń wyposażonych 
w silnik asynchroniczny i przemiennik częstotliwości 
z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym. 

Uwaga:

-  Układ zasilania elektrycznego i sprzęt ochronny mu-
szą być zgodne z krajowymi przepisami.  

-  Wszelka instalacja elektryczna urządzenia powinna 
być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. 

Ochrona urządzeń 

  Przemienniki częstotliwości – podobnie jak każdy 
przyrząd elektroniczny – zawierają komponenty 
czułe na wyładowania elektrostatyczne. Przed przy-
stąpieniem do jakiejkolwiek interwencji w prze-
miennikach, osoby wykonujące tę pracę powinny 
usunąć z ciała wszystkie zgromadzone ładunki 
elektrostatyczne.

  Wszelkie operacje związane z podłączaniem we-
wnętrznym powinny być dokonywane po wyłącze-
niu urządzenia z sieci. 

  Kilkakrotne powtórzenie włączenia urządzenia 
do sieci powoduje przeciążenie przemiennika, co 
może doprowadzić do jego zniszczenia. Po prze-
rwaniu zasilania, należy koniecznie odczekać 3  
minuty przed ponownym włączeniem urządzenia 
do sieci.

Instalacja elektryczna o stałej częstotliwości 

  Urządzenie jest zasilane prądem jednofazowym lub 
trójfazowym aż do przemiennika, który w celu zasi-
lania silnika przekształca prąd w prąd trójfazowy o 
zmiennej częstotliwości 
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     WYPAKOWANIE 

 Wyjąć ostrożnie urządzenie z opakowania i 

wyciągnąć wszelkie pudełka lub paczki zawierające 

akcesoria lub specyficzny sprzęt. 

 UWAZAC na narzędzia tnące: ostrza, tarcze, itp. 

     INSTALOWANIE 

 Zaleca się umieścić sprzęt na idealnie stabilnej 

podstawie. 

     PRZYŁACZANIE DO SIECI 

 Zawsze należy sprawdzić, czy rodzaj prądu instalacji 

elektrycznej odpowiada rodzajowi wskazanemu 

na płytce znamionowej zespołu silnikowego i czy 

instalacja ta wytrzymuje wskazana ilość amperów. 

 Podłączyć koniecznie sprzęt do uziemienia.

 Trójfazowe modeli: sprawdzić, że narzędzie obraca 

się w kierunku przeciwnym wskazówek zegara.

     MANIPULOWANIE 

 Należy zawsze uważnie manipulować tarczami lub 

ostrzami, gdyż są to narzędzia tnące.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

     FAZY MONTAŻU 

 Dokładnie przestrzegać różnych faz montażu (patrz 

strona 149) i upewnić się, ze wszystkie akcesoria są 

poprawnie ustawione. 

     UŻYTKOWANIE 

 Nigdy nie próbować usuwać systemów blokowania 

i systemów bezpieczeństwa.

 Nigdy nie wkładać żądnych przedmiotów do 

pojemników roboczych w trakcie obróbki żywności.

 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.

 Czyścic regularnie urządzenie i akcesoria po 

zakończeniu cyklu pracy.

 Nie wkładać zespołu silnikowego do wody.

 Do czyszczenia części aluminiowych, należy używać 

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 wypadku 

odpowiadać za naruszenie przez użytkownika 

podstawowych zasad czyszczenia i higieny.

     KONSERWACJA 

 Przed jakakolwiek naprawa części elektrycznych, 

należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie z sieci.

 Sprawdzać regularnie stan uszczelek lub pierścieni 

oraz poprawne funkcjonowanie zabezpieczeń.

 Konserwacja i sprawdzian akcesoriów powinny być 

wykonywane bardzo starannie, gdyż przygotowywane 

wyroby zawierają środki korozyjne (kwas cytrynowy, 

itp.).

 Nie używać urządzenia, jeżeli przewód zasilania 

lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli urządzenie nie 

funkcjonuje poprawnie lub zostało w jakikolwiek 

sposób uszkodzone.

 W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek 

anomalii, należy koniecznie zgłosić się do Serwisu 

Naprawczego.

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.

U W A G A

Przachować niniejszą 
instrukcję obsługi.
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Cutter-wilk pionowy jest urządzeniem doskonale 

przystosowanym do profesjonalnych potrzeb.

Spełnia wiele korzystnych czynności, które poznaje 

się podczas użytkowania.

Funkcja cuttra/wilka umożliwia obróbkę mięsa, 

warzyw, przygotowanie drobnego farszu, musu, 

mielenie, wyrabianie w ciągu mniej niż 5 minut w 

przypadku najdłuższych operacji. Jego doskonałe 

właściwości pozwalają szybko odkryć inny świat 

sztuki kulinarnej.

Prosta budowa tego urządzenia pozwala na 

błyskawiczne zamontowanie i wymontowanie 

wszelkich części wymagających manipulacji w celu 

ich konserwacji lub czyszczenia.

W celu ułatwienie zadania, przedstawiliśmy w tym 

poradniku poszczególnie operacje montażu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje 

pozwalające użytkownikowi uzyskać jak największe 

korzyści z dokonanego zakupu w jego cuttra/wilka.

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 
URZADŻENIA

 PORADY ELEKTRYCZNE 

Przed podłączeniem do sieci, należy sprawdzić, czy 

rodzaj prądu instalacji elektrycznej odpowiada rodza-

jowi wskazanemu na płytce sygnalizacyjnej silnika.

Robot-Coupe oferuje modele nadają się do zasilania 

elektrycznego: 220V / 60 Hz / 3

 230V / 50 Hz / 3

 380V / 60 Hz / 3

 400V / 50 Hz / 3

Urządzenie jest dostarczane z gołym przewodem 

elektrycznym, do którego wystarczy przymocować 

odpowiednia do posiadanej instalacji wtyczkę 

elektryczna. Przewód ten posiada cztery kable, z 

których jeden jest przyłączany do uziemienia, a trzy 

pozostałe do trzech faz.

W przypadku gniazdka z czterema wtykami:

1) Podłączyć zielonożółty kabel uziemienia do wtyku 

uziemienia.

2) Podłączyć trzy pozostałe kable do pozostałych 

wtyków.

Ponieważ podłączenie urządzenia ROBOTCOUPE 

nie wymaga wtyku neutralnego, w przypadku 

gniazdka prądu z pięcioma wtykami, wtyczka 

środkowa gniazdka nie będzie używana.

Robot-Coupe oferuje modele nadają się do zasilania 

elektrycznego:

 200V /50 Hz / 1

 240V /60 Hz / 1

 200V - 240V / 50Hz lub  60 Hz / 1

Urządzenie jest dostarczane z gołym przewodem 

elektrycznym, do którego wystarczy przymocować 

odpowiednia do posiadanej instalacji wtyczkę 

elektryczna. Przewód ten posiada trzy kable, z 

których jeden jest przyłączany do uziemienia, jeden 

jest połączony z fazą i jeden do neutralny.

Uruchomić następnie puste urządzenie i bez noża 
i upewnić się, ze oś silnika obraca się w kierunku 
odwrotnym do wskazówek zegara.

W przeciwnym razie, skontaktuj się z Serwisom 

technicznym.

 PANEL STEROWANIA

Przycisk czerwony   =  przycisk stop

Przycisk zielony    =  przycisk start pierwsza 

prędkość (1500 lub 1800 obr/min)  

Przycisk zielony    =  przycisk start druga  

prędkość (3000 lub 3600 obr/min) 

Przycisk czarny   =  sterowanie impulsowe

Lampka zielona    =  lampka sygnalizacyjna

Zmienna prędkość od 300 do 3500 obr/min 

Przycisk czerwony   =  Przycisk stop

Przycisk zielony   =  Przycisk start 

Przycisk czarny   =  sterowanie impulsowe

Potencjometr    =  regulacja prędkości

Lampka zielona    =  lampka sygnalizacyjna

    FAZY MONTAŻU

 ZESPÓŁ

1) Stojąc na wprost urzą-

dzenia umieścić pojemnik 

na os silnika, lewy uchwyt 

w pobliżu podstawy.

U W A G A
URZĄDZENIE TO POWINNO BYĆ BEZWZGLĘDNIE PODŁĄCZONE 

DO UZIEMIENIA (RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM).
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2) Nacisnąć na uchwyty 

obracając silnie pojemnik 

w lewo, aż do zablokowa-

nia.

3) Umieścić zamontowa-

ny nóż na osi silnika, a na-

stępnie obracać nim, aby 

go opuścić na dno pojem-

nika. 

Przed włożeniem składni-

ków do pojemnika, należy 

zawsze sprawdzić, czy nóż 

 jest poprawnie umiesz-

czony na dnie pojemnika.

 Jeśli pokrywa jest zmontowane:

4) Umieścić zestaw po-

krywy w przewidzianym 

miejscu. Włożyć następnie 

metalowy pręt do oporu. 

5) W celu zamknięcia po-
krywy, należy zapiąć zaczep 
zamykający na brzegu po-
jemnika i opuścić uchwyt. 

Urządzenie jest gotowe 
do działania.

Zielona lampka sygnaliza-
cyjna powinna się świecić 
w sposób ciągły.

 Jeżeli części pokrywy są rozmontowane:

4) Umieścić w zawiasie ramię podtrzymujące pokrywę. 
Włożyć następnie metalowy pręt do oporu (fotka 1). 
Zamontować wspornik wprowadzając go do otworu 
ramienia skrobaka i przykręcić stożek wewnątrz 
wspornika (fotka 2). Zacisnąć pokrywę na wsporniku 
i przekręcić ją, aby występy znajdowały się wewnątrz 
ramienia (fotka 3).

UZYTKOWANIE

Maksymalna ilość 
produktu końcowego 

(w kg)

Czas 
pracy  

(w min.)

Zalecana 
prędkość 

(obr/min.) 
W SkrócieR8 R10 R15 R20 R8 / R10 

R15 / R20 

MELENIE

Befsztyk siekany/tatarski 3 4 6 8 4 prędkość 1
Mięso mielone/farsz do nadziewania 3 4 6 8 3 1200/1500
Pasztety / kiełbasa 2 4 8 10 4 1200/1500
Biały kiszka / pasztet z wątroby 4 5 9 11 4 prędkość 2
Galantyna (farsz + plasterki) 2 3 8 10 4 prędkość 2

Pasta rybna / kluski 4 5 7 9 5 3000
Pasztet rybny 4 5 9 11 5 3000

Czosnek / pietruszka / cebula / szalotka 1 - 3 1 - 3 2 - 5 2 - 6 3 prędkość 3
Rosoły / muślin z warzyw 4 5 9 11 4 1500/2000

 NÓŻ 

Do przygotowania drobnego farszu, musu i zawiesin 

użytkować ostrza gładkie.

Do każdego rodzaju rozdrabniania i ugniatania 

użytkować ostrza z nacięciami

Do każdego rodzaju siekania pietruszki użytkować 

ostrza z zębami.

Do każdego rodzaju siekania należy używać montażu 

do grubego siekania: umieścić mały pierścień między 

podstawą noża i dolnym ostrzem. W celu poprawnego 

kontrolowania wymaganego stopnia rozdrobnienia i 

uniknięcia wzrostu temperatury mięsa należy używać 

funkcji pracy pulsacyjnej.

Do wszelkich innych obróbek należy używać 

montażu na dnie pojemnika: nie umieszczać żadnego 

pierścienia między podstawą noża i dolnym ostrzem.

      PRZYKŁADY 

PRZYGOTOWANIA

3

U W A G A

Panel sterowania zespołu silnikowego jest 
wyposażony w zieloną lampkę sygnalizacyjną. Po 
podłączeniu do sieci należy dokonać manewru 
otwarcia i zamknięcia pokrywy w celu potwierdzenia 
prawidłowego działania urządzenia. Jeżeli lampka 
sygnalizacyjna nie zapala się na zielono: patrz 
paragraf Autodiagnoza. Dopóki zielona lampka 
sygnalizacyjna miga nie wszystkie warunki są 
spełnione dla poprawnego użycia urządzenia. 
Należy wówczas sprawdzić, czy pojemnik, ramię 
podtrzymujące pokrywę i pokrywa są poprawnie 
umieszczone. Jeżeli zielona lampka sygnalizacyjna 
świeci się ciągle urządzenie jest gotowe do 
działania.
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Możliwe jest inne użytkowanie urządzenia. Powyższe 
wartości są podane jedynie dla przykładu i mogą 
ulec zmianie w zależności od jakości składników lub 
przepisu kulinarnego.

 W SKRÓCIE:

Cutter-wilk z dwiema prędkościami: 

 1500 
obr/min lub 1800 obr/min.

 praca z prędkością 1500 lub 1800 
obr/min, wykończenie z prędkością 3000 lub à 
3600 obr/min.

Cutter-wilk ze zmienną prędkością:

 od 1200 do 1500 obr/min 

 wykończenie z prędkością 3500 obr/min 

- Prędkość 3: od 1500 do 2000 obr/min 

- Prędkość 4: od 600 do 1500 obr/min. 

Nota: Użytkować najniższą prędkość dla mieszania.

Nóż z nacięciami jest przewidziany do:

- pracy z ciastom (ciastkarnia)

- rozdrabniania

Nóż z zębami jest przewidziany do:

- krojenia pietruszki

- potraw miksowanych

 URZĄDZENIE PRÓŻNIOWE R-VAC®

Wasz cutter-wilk może być wyposażony w funkcji 

próżni bez zmian.

Żeby wyposażyć swój cutter-wilk o funkcji próżni, po 

prostu zamontować urządzenie próżniowe R-VAC®, 

opatentowany przez Robot-Coupe, na pokrywy i 

złączyć się z pompy próżniowej (patrz strona 153).

Jeżeli użytkownik posiada maszynę do pakowania 

próżniowego może podłączyć urządzenie R-VAC® 

do pompy próżniowej tej maszyny (w zależności od 

mocy).

Urządzenie R-VAC® został opracowany w celu umoż-

liwienia dodawania płynów podczas przygotowywa-

nych potraw z zachowaniem produkcji próżniowej.

     CZYSZCZENIE

Po wytwarzaniu, otworzyć pokrywę przez zwolnienie 

blokady uchwytu blokowania.

Mocno nacisnąć uchwyty i obracając pojemnik w 

kierunku wskazówek zegara w celu odblokowania, a 

następnie pociągnąć do góry i wyjąć.

Jeżeli przygotowywany wyrób jest stały, wyjąć nóż i 

opróżnić pojemnik.

UZYTKOWANIE

Maksymalna ilość  
produktu końcowego 

(w kg)

Czas pracy  
(w min.)

Zalecana 
prędkość 

(obr/min.) 
W SkrócieR8 R10 R15 R20 R8 / R10 

R15 / R20 

Przecier / wywar owocowy 4 5 9 11 4 1500/2000

ZAGĘSZCZANIE 

Majonez / sos czosnkowy 4 5 9 11 3 prędkość 4
Sos tatarski 4 5 9 11 5 600/1500
Sos baskijski / sos holenderski 2 3 5 7 4 600/1500

WYRABIANIE CIASTA

Ciasto francuskie / piaskowe 4 5 7 9 4 prędkość 4
Rozprowadzanie ciasta francuskiego 4 5 7 9 4 900/1500

Ciasto na bułka maślana + 
winogrona 4 5 7 9 4 900/1500 

+ 300

SIEKANIE

Masą z migdałów / pralina 2 3 5 6 6 900/1500
Skorupiaki / pokruszony lód 2 3 6 8 5 900/1500
Bułka tarta 2 3 5 6 4 900/1500

     OPCJE

 MINI POJEMNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

W opcji: Mini pojemnik 3,5 litra dla modelu R8 i 4 litry 
dla modele R10 i R15 posiada najmniej 2 prędkości 
1500 i 3000 obr/min (opatentowany przez Robot-
Coupe) a także całkowicie rozmontowany nóż ze 
stali nierdzewnej, przewidziany do momentalnego 
wykonania sosów, siekania przypraw i wszystkich 
rodzajów przygotowania do ostatniej minuty.

1) Umieścić mini-pojemnik 
na przewód dużego po-
jemnika, potem obracając 
go tak, aby umocować na 
zaczep przewidziany w 
tym celu. Uchwyty mini-
pojemnika powinien być 
ustawieni na jednej linii z 
dużym pojemnikom.

2) Potem umieścić 
zamontowany nóż ze stali 
nierdzewnej na osi silnika 
i położyć mini-pokrywą 
na mini-pojemnik aby 
uniknąć rozbryzgania. 
Następnie zamknąć 
pokrywę urządzenia.

 NÓŻ Z NACIĘCIAMI - NÓŻ Z ZĘBAMI

Podstawa noża może być wyposażony z 2 ostrzami z 
nacięciami lub 2 ostrzami z zębami. 

U W A G A

Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy 
przez ostrożność wyłączyć urządzenie z sieci 
(ryzyko porażenia prądem).
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Umieścić ewentualnie ponownie pojemnik i nóż na 

osi i uruchomić urządzenie z dużą prędkością w celu 

usunięcia resztek wyrobu z noża. Można ewentualnie 

dokonać wstępnego mycia wlewając ciepła wodę do 

pojemnika i uruchamiając urządzenie na kilka sekund 

z dużą prędkością.

Dzięki uszczelnieniu części elektrycznych urządzenie 

to jest łatwe w utrzymaniu. Można go codziennie myć 

natryskiem (nie używać myjki wysokociśnieniowej).

Wszystkie części pozostające w kontakcie z żywnością 

dają się łatwo wymontować i oczyścić.

Jeśli urządzenie nie jest używane, należy otworzyć 

pokrywę.

Nigdy nie zanurzać zespołu silnikowego w 

wodzie. Czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki 

lub gąbki.

     KONSERWACJA

 DEMONTAŻ NOŻE

2) Nóż mini-pojemnika 3,5 lub 4 litry.

Specjalne narzędzie do 

ułatwienia demontażu 

noża z mini-pojemnika jest 

dołączone do urządzenia.

 OSTRZA

Ostrzyc można wyłącznie ostrza.

Po każdym użyciu noża, a szczególnie po siekaniu 

pietruszki, zaleca się lekko pociągnąć go osełka.

Dokładnego ostrzenia należy dokonywać raz w 

miesiące przy pomocy dołączonego do urządzenia 

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 

niezmiennej jakości produktu końcowego.

 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Pierścień uszczelniający osi silnika powinien być 

regularnie smarowany (używać oleju kuchennego).

W celu zachowania doskonałej szczelności silnika, 

zaleca się regularnie sprawdzić stan zużycia 

pierścienia i w razie potrzeby wymienić go.

 USZCZELKA POKRYWY

Pokrywa jest tak opracowana, by zapewniała 

szczelność. Aby zachować tę właściwość, część ta 

może wymagać okresowej wymiany w zależności od 

użytkowania urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest 

używane regularnie, zaleca się zostawić pokrywę 

otwartą w okresie nieużywania, aby uszczelka 

zachowała swoje właściwości.

  Wyłączyć urządzenie z 

sieci.

 Usunąć pojemnik.

  Ustawić urządzenie do 

demontażu noża na osi 

silnika.

  Ustawić nóż na osi  

silnika.

  Postawić ostrze dolne 

opierając się na 

urządzenie do  

demontażu noża.

  Odblokować nakrętkę 

przy pomocy klucza 

płaskiego metalowego. 

  Ponownie zasiąść nóż, postępować w odwrotnej 

kolejności.

 U W A G A

Tak samo, jak się demontuje pojemnik i pokrywę 

do mycia, należy również zdemontować i 

starannie umyć nóż. Wszelkie części metalowe, 

a szczególnie ostrza powinny być dokładnie 

wytarte do sucha, aby zapobiec ewentualnemu 

utlenianiu.

U W A G A

Należy sprawdzić, czy używany detergent 

jest przystosowany do części z tworzywa 

sztucznego. Niektóre zbyt alkaliczne 

środki czyszczące np. o silnym stężeniu 

sody i amoniaku) nie są przystosowane do 

niektórych tworzyw sztucznych i mogą je 

szybko zniszczyć.
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4° ZASTOSOWANIE DU URŻADZENIA 
R-VAC®

-  Podłączyć pompę próżniową do zaworu A, 

który powinien być otwarty (drążek w osi 

złącza).

- Zamknąć zawór B (drążek prostopadły).

®

- Włożyć filtr  do obudowy Nr 3,

- Przykręcić część  do obudowy Nr 3 (rurka przechodzi przez obudowę Nr 3).

PORKYWIE

-  Umieścić adapter próżniowy na stożku plastykowej 

części , która jest przykręcona do wspornika 

pokrywy Nr 6 (wspornik jest włożony do aluminiowego 

ramienia podtrzymującego pokrywę Nr 8). Pokrywa  

Nr 9 powinna być również zamontowana na wsporniku 

Nr 6.

POTRAWY

- Podłączyć przewód do zaworu B. 

-  Zanurzyć drugi koniec przewodu w płynie, który ma być 

dodany do potrawy.

-   Otwierać stopniowo zawór B, a po dodaniu płynu, 

zamknąć zawór B.

3° ZACISKANIE KLOSZA N° 4

-  Trzymając klosz w dłoni nacisnąć kciukiem popychacz 

Nr 7.

-  Włożyć go do wystającej pod pokrywą cylindrycznej 

części.

-  Zwolnić popychacz Nr 7. 

-  Popychacz powraca do początkowej pozycji, a jeżeli 

nie powraca to należy lekko nacisnąć na klosz, który 

automatycznie się zaciśnie.

-  W celu uniknięcia wszelkiego ryzyka upadku klosza lub 

mechanizmu należy sprawdzić, czy klosz jest poprawnie 

przymocowany do rurki .

     INSTRUKCJA OBSŁUGI URŻADZENIA R-VAC®

Kontrolować pozycji pierścienia 
uszczelniającego wówczas 
montażu części Nr 1.

Możliwość czyszczenia  
filtra Nr 2.

Upewnij się, że otwory  
się na górę dla ustawienia  
dzwonka Nr 4.

7

9

4

8

6

 KOMENTARZ (NOTKA)
Aby zapewnić prawidłowe działanie 
mechanizmu próżniowego i pompy należy 
dokonać wstępnego podgrzania (około 

aby usunąć z niej skondensowaną parę 
wodną. 

B

3

4

 A



154

zapala

W takim przypadku, urządzenie nie jest podłączone 

do sieci lub wystąpiła usterka zasilania.

Sprawdzić napięcie w gniazdku prądu elektrycznego 

oraz okablowanie wtyczki urządzenia.

(Jeżeli problem jest nadal wskazywany, patrz*).

     AUTODIAGNOZA

Urządzenie posiada lampką sygnalizacyjną wskazują 

stanie urządzenia:

- zgaszona: patrz paragraf 1. 

- migający zielone: patrz paragraf 2. 

-  świeci się na zielono: urządzenie jest gotowe do 

pracy.

 VERSJA Z DWIEMA PRĘDKOŚCIAMI

Co najmniej jeden element bezpieczeństwa nie jest 

potwierdzony.

Elementy bezpieczeństwa składają się z 3 detektorów 

obecności, przekaźnika termicznego i zabezpieczenia 

silnika.

Lampka sygnalizacyjna i przyciski umożliwiają 

przetestowanie komponentów i zabezpieczeń 

maszyny przed każdą interwencją.

Po wykryciu błędu kontynuowanie testu jest zbędne; 

należy uregulować dany punkt i przeprowadzić test 

od początku.

 Informacje ogólne:

Załączony schemat pomocniczy pozwala na krokowe 

wykonanie procedury testu.

Każde białe pole zawiera testowany element.

4 kolumny odpowiadają każdemu z 4 przycisków 

wciskanych kolejno przez operatora.

3 linie odpowiadają 3 kolejnym poziomom testu. 

Zmiana poziomu następuje poprzez jednoczesne 

wciśnięcie przycisków I i II. Każdy poziom jest 

sygnalizowany coraz szybszym miganiem: pierwszy 

- powolne, drugi – szybkie, a trzeci - bardzo szybkie. 

Dodatkowe jednoczesne wciśnięcie umożliwia 

powrót do poziomu I testu.

Jeżeli żaden przycisk nie jest wciśnięty miganie lamp-

ki sygnalizacyjnej wskazuje bieżący poziom testu, a 

jeżeli przycisk jest wciśnięty miganie lampki wskazu-

je rezultat testu: świeci się = OK, zgaszona = błąd.

 Przebieg testu:

Na początku, jeżeli lampka miga, wciśnięcie przycisku 

I pozwala na przetestowanie jego działania (ponieważ 

przyciski służą do testowania należy sprawdzić ich 

poprawne działanie).

Dotyczy to również przycisków II i T, które testują 

kontakt danego przycisku.

Na tym poziomie przycisk O niczego nie testuje. 

Jednoczesne wciśnięcie przycisku I i przycisku II 

pozwala na osiągnięcie poziomu 2, testu, który jest 

sygnalizowany bardzo szybkim miganiem lampki. 

Na poziomie 2 przyciski I, II, T i O umożliwiają 

testowanie obecności ramienia podtrzymującego, 

pokrywy, pojemnika i kontaktu .

Jednoczesne wciśnięcie przycisku I i przycisku II 

pozwala na osiągnięcie poziomu 3, testu, który jest 

sygnalizowany bardzo szybkim miganiem lampki.  

Na poziomie 3 przyciski I, II, T i O umożliwiają 

testowanie umożliwiają testowanie przekaźnika 

termicznego i zabezpieczenia termicznego silnika, 

napięcia sieci, detekcji faz i częstotliwości oraz 

ustawienia złączek i przekaźnika hamowania.

Jednoczesne wciśnięcie przycisku I i przycisku 

II umożliwia powrót do normalnego migania na 

pierwszym poziomie testu.

 Weryfikacja

Jeżeli test przycisku jest negatywny, należy sprawdzić 

kontakt i okablowanie przycisku. 

Jeżeli test wykazuje błąd dotyczący obecności, 

należy sprawdzić, czy wszystkie ruchome elementy 

cuttera (pojemnik, pokrywa i ramię) są poprawnie 

umieszczone. Jeżeli błąd jest nadal wskazywany, 

należy dokonać kontroli detektorów i okablowania.

DLA PRZYPOMNIENIA

Po podłączeniu do sieci należy dokonać 
manewru otwarcia i zamknięcia pokrywy w 
celu potwierdzenia prawidłowego działania 
urządzenia oraz aby zielona lampka 
sygnalizacyjna przestała migać.

DLA PRZYPOMNIENIA

-  Przed każdą interwencją należy 

bezwzględnie urządzenie wyłączyć. 

-  Wszelkie interwencje powinny być wyko-

nywane przez wykwalifikowanego technika.
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Poziom 3:

Poza intensywnym użyciem urządzenia w przypadku 

którego grzanie silnika i działanie zabezpieczeń 

termicznych może okazać się normalne:

-  Jeżeli test wykazuje błąd przekaźnika termiczne-

go, należy sprawdzić, czy jest on poprawnie ure-

gulowany (ustawienie automatyczne i natężenie 

zgodne ze schematem).

-  W przypadku, gdy test zabezpieczenia termiczne-

go silnika jest negatywny należy sprawdzić jego 

okablowanie.

-  W przypadku błędu dotyczącego „napięcia” lub 

„Fazy + Częst” należy sprawdzić, czy napięcie 

zasilania maszyny jest poprawne. Sprawdzić 

również, czy gniazdko zasilania jest prawidłowo 

okablowane. 

-  W przypadku błędu dotyczącego „złączek + KFR” 

należy sprawdzić, czy złączki konfiguracji karty są 

ustawione zgodnie ze schematem elektrycznym 

w zależności od sieci zasilania.

* Jeżeli w przypadku powyższych błędów problem 

nadal występuje oznacza to, że należy wymienić 

kartę sterowania.

 WERSJA ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ

W zależności od migania lampki możliwe jest 

ustalenie elementu wymagającego kontroli.

Szybkie miganie wskazuje, że przyczyną jest 

obecność podpory (ISBC) lub obecność pokrywy 

(ISCO). Wciśnięcie przycisku I pozwala ustalić, który 

z tych komponentów należy skontrolować. Jeżeli 

miganie nie ulega zmianie po wciśnięciu przycisku 

I, należy dokonać kontroli zabezpieczenia ramienia 

pokrywy.

W przeciwnym wypadku (miganie staje się wolne 

i niesymetryczne, zapala się na krótko) należy 

sprawdzić obecność pokrywy.

Miganie niesymetryczne (wyłączone na krótko) 

wskazuje, że należy sprawdzić obecność pokrywy 

(ISCU).

Wolne miganie wskazuje, że przyczyną jest kontakt 

przycisku STOP (BPA) lub zabezpieczenie termiczne 

silnika (PTO). Wciśnięcie przycisku T pozwala ustalić, 

który z komponentów należy skontrolować. Jeżeli 

miganie nie ulega zmianie po wciśnięciu przycisku T, 

należy dokonać kontroli kontaktu przycisku STOP.

W przeciwnym wypadku (miganie staje się 

niesymetryczne, zapala się na długo, a następnie na 

krótko) należy skontrolować zabezpieczenie silnika.

Szczegóły poszczególnych kontroli: patrz poprzedni 

paragraf dotyczący modeli z dwiema prędkościami.
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Pierścień 
plastyczny Ostrze Długi 

pierścieńNakrętka Krótki 
pierścień

Podstawa 
noża

Nóż z 2 ostrzami jest zalecany do obróbki małych ilości, do połowy 
wskazanej granicznej ilości, patrz strona 150.

Położenie 1 - Dolna cześć pojemnika
Położenie 1 - Dolna cześć pojemnika

Położenie 2 – Grube siekanie
Położenie 2 - Grube siekanie

  Pierścień umieszczony między dolnym ostrzem i podstawą noża.

grubego siekania.

MONTAŻ:
odpowiedni odstęp w zależności od: 

- rodzaju 

- wagi i 

- ilości obrabianych surowców.

UWAGA :  Pierścień plastyczny powinny być umieszczone pod nakrętką.

Poprawne zamontowanie noża z 2 ostrzami – widok z góry
Poprawne zamontowanie noża z 3 ostrzami – widok z góry

 Brak pierścienia między dolnym ostrzem i podstawą noża.

drobnego siekania i zawiesin.

rozdrabniania i ugniatania.

DEMONTAŻ :

 MONTAŻ NOŻA Z 3 OSTRZAMI:
Nóż z 3 ostrzami jest zalecany do obróbki dużych ilości, ponad połowę wskazanej granicznej 
ilości, z wyjątkiem przygotowywania żywności o zmodyfikowanej konsystencji i potraw płynnych, 
do których zaleca się używać noża z 2 ostrzami. Dla uzyskania lepszych efektów podczas 
przygotowywania tego rodzaju potraw, zaleca się używać tylko niskiemu prędko.

     MONTAŻ I WYKORZYSTANIE NOŻE
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DANE TECHNICZNE

 WYMIARY  & WAGA 

 POZIOM HAŁASU

Poziom ciągły ciśnienia akustycznego podczas pracy 

na biegu jałowym urządzenia jest niższy od 70 dBa.

 DANE ELEKTRYCZNE

Urządzenie trójfazowe R 8 z dwiema prędkościami

 WYSOKOŚĆ USTAWIENIA

Zaleca się umieścić R 8 - R 8 V.V. - R 10 - R 10 V.V. na 

stabilnej płaszczyźnie w ten sposób, aby górna cześć 

pojemnika znajdowała się na wysokości od 1,20 m do 

1,30 m.

Zaleca się umieścić R 15 - R 15 V.V. - R 20 - R 20 V.V. na 

stabilnej powierzchni. Nie zaleca się wysokość pracy, 

ponieważ jest to urządzenie pionowo.

Silnik
Prędkość 1 
(obr/min)

Prędkość 2  
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230V / 50 Hz / 3 1500 230 V = 8,5 
400 V = 4,8

400V / 50 Hz / 3 3000 230 V = 10 
400 V = 5,5

220V / 60 Hz / 3 1800 230 V = 10 
400 V = 5,5

380V / 60 Hz / 3 3600 230 V = 11 
400 V =   6

Silnik
Prędkość 1 
(obr/min)

Prędkość 2  
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230V / 50 Hz / 3 1500 230 V = 10 
400 V = 6

400V / 50 Hz / 3 3000 230 V = 11 
400 V = 6

220V / 60 Hz / 3 1800 230 V = 10 
400 V = 6

380V / 60 Hz / 3 3600 230 V = 11 
400 V = 6,5

Silnik
Prędkość 1 
(obr/min)

Prędkość 2  
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230V / 50 Hz / 3 1500 230 V = 13 
400 V = 7

400V / 50 Hz / 3 3000 230 V = 12 
400 V = 6,5

220V / 60 Hz / 3 1800 230 V = 11 
400 V = 6,5

380V / 60 Hz / 3 3600 230 V = 12 
400 V = 7

Silnik
Prędkość 1 
(obr/min)

Prędkość 2  
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230V / 50 Hz / 3 1500 230 V = 16,3 
400 V = 9,4

400V / 50 Hz / 3 3000 230 V = 17,5 
400 V = 10,1

220V / 60 Hz / 3 1800 230 V = 16,3 
400 V = 9,4

380V / 60 Hz / 3 3600 230 V = 17,3 
400 V = 10

Urządzenie jednofazowe lub trójfazowe R 10 V.V.

Urządzenie trójfazowe  R 15 V.V.

Urządzenie trójfazowe R 10 z dwiema prędkościami Urządzenie trójfazowe R 20 z dwiema prędkościami

Urządzenie jednofazowe lub trójfazowe R 8 V.V.

Silnik
Prędkość 
(obr/min)

Napięcie 
(A)

200 - 240 V /  
50-60 Hz / 1 300  

-  
3500

21

200 - 240 V /  
50-60 Hz / 3 14,3

Silnik
Prędkość 
(obr/min)

Napięcie 
(A)

200 - 240 V /  
50-60 Hz / 1 300  

-  
3500

21

200 - 240 V /  
50-60 Hz / 3 14,3

Silnik
Prędkość 
(obr/min)

Napięcie 
(A)

200 - 240 V /  
50-60 Hz / 3 300  

-  
3500

21,7

380 - 440 V /  
50-60 Hz / 3 11,6

Modele
Wymiary (w mm) Waga (kg)

A B C D E F G H Netto
Z opakowa-

niem

R 8 
585 445 255 300 315 525 545 645 40 52

R 8 V.V.

R 10
660 520 280 300 345 600 560 720 45 57

R 10 V.V.

R 15
680 540 300 340 370 620 615 740 49 62

R 15 V.V.

R 20
760 620 315 340 380 700 630 820 75 88

R 20 V.V.

Urządzenie 
próżniowe  R-vac ®

1

Pompa próżniowa 28

Urządzenie trójfazowe R 15 z dwiema prędkościami
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Urządzenie trójfazowe R 20 V.V.

Silnik
Prędkość 1 
(obr/min)

Napięcie 
(A)

200 - 240 V /  
50-60 Hz / 3 300  

-  
3500

24,8

380 - 440 V /  
50-60 Hz / 3 11,6

    NORMY

Powołać się do oświadczenia o zgodności na stronie 

3

     BEZPIECZEŃSTWO

Ten zakres cutter-wilkow ROBOT-COUPE 

są wyposażone w mechaniczny system 

bezpieczeństwa i hamulec silnikowy. Ponadto, 

urządzenie nie może pracować bez pojemnika i 

pokrywy są umieszczone na bloku silnika.

W momencie otwarcia pokrywy cuttra, silnik 

zatrzymuje się. W celu uniknięcia pryskania podczas 

przygotowywania wyrobów płynnych, należy jednak 

zatrzymać silnik przed otwarciem pokrywy.

W celu ponownego uruchomienia urządzenia, 

wystarczy zablokować pokrywę i wcisnąć przycisk 

zielony “start”. Urządzenia te są wyposażone 

w zabezpieczenie termiczne, które zatrzymuje 

automatycznie silnik w przypadku zbyt długiego 

funkcjonowania lub przeciążenia.

W tym przypadku, należy poczekać do ostudzenia 

urządzenia przed ponownym jego uruchomieniem.

 U W A G A

Nóż i ostrza są narzędziami tnącymi. Należy 

ostrożnie się nimi posługiwać.

 U W A G A

Nigdy nie próbować usuwać systemów 
blokowania i systemów bezpieczeństwa.

Nigdy nie wkładać żądnych przedmiotów do 
pojemników roboczych w trakcie obróbki 
żywności.

Nigdy nie popychać składników ręką.

Nie przeciążać urządzenia.

Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.
-  Informacje dotyczące mocy znajdują się na tabliczce 

znamionowej.
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Head Office, French, 
Export and Marketing Department:

48, rue des Vignerons
94305 Vincennes Cedex- France

Tel.: 01 43 98 88 15 - Fax: 01 43 74 36 26 
Email: international@robot-coupe.com

Delegación comercial en España: 
Riera Figuera Major, 13-15 baix

08304 Mataró (Barcelona)
Tel.: (93) 741 10 23 - Fax: (93) 741 12 73

Email: robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

www.robot-coupe.com

Service Clients Belgique
26, Rue des Hayettes

6540 Mont Sainte-Geneviève
Tél. : (071) 59 32 62
Fax : (071) 59 36 04

Email : info@robot-coupe.be

Robot-Coupe Italia srl
Via Stelloni Levante 24/a

40012 Calderara di Reno (BO)
Tel: 051 72 68 10 - Fax: 051 72 68 12

Email: info@robot-coupe.it

Ré
f. 

: 4
50

  4
58

 -
 0

7/
20

12




