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Deklaracja Zgodności UE
• postanowieniami następujących norm zharmonizowanych:

-  EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn − Ogólne zasady koncepcji,

-  EN 60204-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn − Wyposażenie elektryczne 
maszyn,

-  EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP):
- IP 55 dla sterowania elektrycznego,
- IP 34 dla pozostałych elementów urządzenia,

•  i  w za leżności  od kategor i i  urządzenia  z  postanowieniami 
zharmonizowanych norm europejskich dotyczących wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny:

- EN 454 ...................................................Miksery-mieszarki,

- EN 1678 ..............................................Krajalnice warzyw (i sokowirówki),

- EN 12852 .........................................Wyroby kulinarny i blendery,

- EN 12853 .........................................Miksery i trzepaczki ręczne (Miksery ręczne),

- EN 13208 .........................................Obieraczki warzyw,

- EN 13621 .........................................Suszarki do sałaty,

- EN 14655 .........................................Krajalnice bagietek.

"R019"

Robot-Coupe® SNC oświadcza, że wszystkie urządzenia opisane w 
niniejszej instrukcji, a także ich akcesoria i opakowania, są zgodne z:
•  Postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i 

przystosowanego do nich prawodawstwa poszczególnych krajów 
członkowskich:
- Dyrektywa „Maszyny” z późniejszymi zmianami 2006/42/WE,
- Dyrektywa „Niskie napięcie” 2014/35/UE,
- Directive «Compatibilité Électromagnétique» 2014/30/UE,
-  dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (RoHS)

-  dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (WEEE),

•  rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady (ostatnia wersja skonsolidowana) w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) i w związku z tym żaden produkt, akcesorium 
i ich opakowania sprzedawane przez firmę Robot-Coupe® SNC nie 
zawierają substancji wpisanych na listę kandydacką Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (ECHA) i uznawanych za wzbudzające 
szczególnie duże obawy.

•  rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 596/2009,

•  rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006  w sprawie dobrej 
praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

•  rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 
wszystkimi rozporządzeniami (UE), które je modyfikują lub korygują, 
czyli na dzień niniejszej deklaracji, z rozporządzeniami nr 1282/2011, 
1183/2012, 202/2014, 865/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 
2018/79, 2018/213, 2018/831 i 2019/37.

Robot-Coupe® SNC - 12 avenue du Maréchal Leclerc – BP 134 – 71305 Montceau-en-Bourgogne Cedex - France

Montceau-en-Bourgogne, 1 marca 2019 r

Jean-Marie LOZANO

Dyrektor operacji przemysłowych



12703/02/2020

SPIS TREŚCI
 GWANACJA

 WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

  WŁAŚNIE KUPIŁEŚ  

WYCISKARKĘ SOKU  

J 80 • J 80 Buffet • J 100 

 URUCHAMIANIE URZĄDZENIA 

 FAZY MONTAŻU J 80

 FAZY MONTAŻU J 80 Buffet

 FAZY MONTAŻU J 100

 PORADY UŻYTKOWANIA

  CZYSZCZENIE 

 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

 BEZPIECZEŃSTWO

 W WYPADKU PROBLEMÓW

 NORMY

 DANE TECHNICZNE 

  • Widoki szczegółowe 

  • Schematy elektryczne i okablowania 

  • Instrukcja montażu kosza 39910



128 03/02/2020

GWARANCJA ROBOT-COUPE s.n.c.  
NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH 
PUNKTÓW:

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 mon
taż, błąd funkcjono wania, nieodpowiednie mycie 
i/lub konserwacja, niewłaściwe umieszczenie, itp.).

2 - Robocizna dotycząca ostrzenia i/lub części 
służących do wymiany różnych elementów  
składowych noża, ostrzy stępionych, uszkodzo
nych lub zniszczonych po pewnym czasie nor
malnego lub nadmiernego użytkowania.

3 -  Części i/lub robocizna dotycząca wy
miany lub naprawy ostrzy, noży, powierzchni,  
zamo cowań lub też akcesoriów poplamionych,  
zarysowanych, uszkodzonych, wygiętych lub od
barwionych.

4 - Wszelka modyfikacja, dodatki lub naprawa 
dokonana przez osoby nieprofesjonalne lub przez 
osoby trzecie nieupoważnione przez przedsię
biorstwo.

5 - Transport maszyny do serwisu posprze
dażnego.

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

7 - Koszty związane ze zmianą kierunku obrotu 
trójfazowych silników elektrycznych (odpowied
zialność 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 urząd
zeń: firma ROBOT-COUPE s.n.c. oraz jej wszyst
kie filie lub spółki przyłączone, dystrybutorzy, 
agenci, zarządcy, pracownicy lub ubezpieczy
ciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za 
szkody, straty lub wydatki pośrednie związane ze 
sprzętem lub z niemożli  wością jego użytkowania.

Urządzenie robot-coupe posiada 
jednoroczną gwarancję od daty 
zakupu: gwarancja ta dotyczy wy-
łącznie 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 
zastępuje gwarancji dystrybutora, 
ale w przypadku braków w gwa-
rancji dystrybutora, będzie ona 
ewentualnie stosowana z pew nymi 
zastrzeżeniami w zależności od 
rynku.
Gwarancja robot-coupe s.n.c. jest 
ograniczona do usterek dotyczą-
cych materiału i/lub montażu.

OGRANICZONA GWARANCJA ROBOT-COUPE s.n.c.
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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. Nasz sprzęt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego i w żadnym wypadku nie może być używany przez dzieci.

    WYPAKOWANIE
•  Wyjąć ostrożnie urządzenie z opakowania 

i  wyciągnąć wszelkie pudełka lub paczki 
zawierające akcesoria lub specyficzny sprzęt.

• UWAŻAĆ na narzędzia tnące: ostrza, tarcze, itp.

    INSTALOWANIE
•  Zaleca się umieścić urządzenie na doskonale 

stabilnej i czystej płaszczyźnie na wygodnej 
wysokości do jej użytkowania.

    PRZYŁĄCZANIE DO SIECI
•  Zawsze należy sprawdzić, czy rodzaj prądu 

instalacji elektrycznej odpowiada rodzajowi 
wskazanemu na płytce znamionoweej zespołu 
silnikowego i czy instalacja ta wytrzymuje 
wskazaną ilość amperów.

    FAZY MONTAŻU
•  Dokładnie przestrzegać różnych faz montażu 

(patrz następne strony) i upewnić się, ze wszystkie 
akcesoria są poprawnie ustawione. 

    UŻYTKOWANIE
•  Nie zdejmować pokrywy przed całkowitym 

zatrzymaniem pracy silnika i kosza.
•  Nigdy nie próbować usuwać systemów 

blokowania i systemów bezpieczeństwa.

•  Nie wkładać do otworu wsadowego produktów 
niespożywczych.

•  Urządzenie to jest wyposażone w pokrywę o 
unikalnej koncepcji, która zapewnia automatyczne 
działanie. Wystarczy włożyć produkty do otworu 
wsadowego, a urządzenie zrobi resztę.

•  Jeżeli produkty się zaklinują w otworze wsadowym 
NIE NALEŻY UŻYWAĆ do ich odblokowania 
żadnego innego przedmiotu poza popychaczem. 
Inne rozwiązanie: zatrzymać urządzenie i wyjąć 
produkty z otworu wsadowego.

•  Nie wkładać rąk do zbiornika odprowadzającego 
odpady. Jeśli w rynnie wylotowej wystąpi zator, 
zatrzymaj urządzenie i wyczyść pokrywkę pod 
wodą.

•  Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez nadzoru.

    CZYSZCZENIE
•  Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy 

przez ostrożność wyłączyć urządzenie z sieci.
•  Czyścić regularnie urządzenie i akcesoria po 

zakończeniu cyklu pracy.
•  Nie myć strumieniem wody lub używać do 

czyszczenia dyszy pianotwórczej.
•  Nie wkładać zespołu silnikowego do wody.
•  Do każdej części (ze stali nierdzewnej lub plastyku) 

należy używać odpowiedniego detergentu.

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

•  Pojemnik, pokrywę oraz pojemnik na miąższ 
można myć w zmywarce, jednakże w celu 
zwiększenia ich długotrwałości radzimy myć te 
elementy przy użyciu domowych detergentów 
do zmywania.

•  Firma Robot-Coupe nie może w żadnym 
wypadku odpowiadać za naruszenie przez 
użytkownika podstawowych zasad czyszczenia i 
higieny.

    KONSERWACJA
•  Przed jakąkolwiek naprawą części elektrycznych, 

należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie z sieci.
•  S p r a w d z a ć  r e g u l a r n i e  s t a n  d o s k o n a ł e j 

szczelności oraz poprawne funkcjonowanie 
zabezpieczeń.

•  UWAGA: Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli 
przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone.

•  Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie 
lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, 
należy wyłączyć urządzenie z sieci i jego 
sprawdzać.

•  W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek 
anomalii, należy koniecznie zgłosić się do 
Serwisu naprawa w ramach gwarancji przez 
ROBOT-COUPE.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
U W A G A

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
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       WŁAŚNIE KUPIŁEŚ 
WYCISKARKĘ SOKU  
J 80 • J 80 Buffet • J 100

Stabilna i wytrzymała wyciskarka soku J 80 - J 80 
Buffet - J 100 umożliwia przygotowanie w ciągu 
kilku chwil wielu w 100% naturalnych soków na 
zamówienie!
Wyciskarka soku J 80 - J 80 Buffet - J 100 idealnie nadaje 
się do natychmiastowego przygotowania świeżych lub 
egzotycznych soków owocowych, wszelkiego rodzaju 
soków warzywnych, jak również wyrafinowanych, 
czystych i naturalnych koktajli na bazie soków.
Dzięki temu ma ona zastosowanie zarówno w barach, 
restauracjach, na stołówkach, w ośrodkach, żłobkach 
jak i w klinikach, kuchniach dietetycznych, gdzie 
świeże soki owocowe i warzywne mają podstawowe 
znaczenie.
Warzywa i owoce (szczególnie surowe) dostarczają 
naszemu organizmowi niezbędnych dla zdrowia 
witamin, minerałów i włókien. Soki warzywne 
zawierają głównie sole mineralne, a soki owocowe 
dodają energii dzięki zawartości witamin.

Prosta budowa tego urządzenia pozwala na 
błyskawiczne zamontowanie i wymontowanie 
wszelkich częścy wymagających częstych manipulacji 
w celu ich konserwacji lub czyszczenia.

W celu ułatwienia zadania, niniejsza instrukcja 
zawiera poszczególne operacje montażu .

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje 
opracowane dla zapewnienia użytkownikowi 
maksymalnych korzyści z wyciskarki.

Radzimy dokładnie zapoznać się z instrukcją 
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.

      URUCHAMIANIE 
URZĄDZENIA

Przed podłączeniem do sieci, należy sprawdzić, 
czy rodzaj prądu instalacji elektrycznej odpowiada 
rodzajowi wskazanemu na płytce sygnalizacyjnej 
narządzenia.

Wyciskarka soku J 80 - J 80 Buffet - J 100 wyposażona 
jest w kabel zasilający ze standardową wtyczką 
jednofazową.

Sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone 
podczas transportu lub wypakowywania.

Obejmuje to zapewnienie integralności przewodu 
zasilania i wtyczki

SOLE MINERALNE

Rozmieszczenie soli mineralnych w żywności jest 
nierównomierne.
Niektóre minerały, takie jaj potas, magnez, siarka, 
chlorek sodu (sól) występują na tyle obficie, że uroz
maicone odżywianie dostarcza ich w wystarczającej 
ilości. Jednak w przypadku niektórych minerałów, 
warto jest wiedzieć, które pokarmy są w nie bogate.
 Wapń : zielone warzywa i owoce.
 Fosfor : suszone warzywa.
 Potas : świeże warzywa.
 Żelazo : szpinak, pietruszka.
 Jod : wszystkie rośliny.

 U W A G A
URZĄDZENIE TO POWINNO BYĆ BEZWZGLĘDNIE 

PODŁĄCZONE DO UZIEMIENIA  
(RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM).

TABELA WITAMIN ZAWARTYCH W OWOCACH 

Witaminy B1 C A D
Morela • • • •
Ananas • • • •

Czarna porzeczka • • •
Czereśnia • • • •

Cytryna • • • •
Truskawki • • •

Maliny • • •
Porzeczka • • •

Kiwi • • • •
Melon • • •
Jeżyna • • • •

Pomarańcza • • • •
Grejpfrut • • • •

Brzoskwinia • • •
Gruszki • • •

Jabłka • • •
Śliwki • • •

Winogrono • • •

TABELA WITAMIN ZAWARTYCH W WARZYWACH 

Witaminy B1/B6 A E K
Szparag • •  

Marchew • • •
Seler naciowy • • •

Seler korzeniowy •
Kapusta • • • • 
Ogórek • • •

Rzodkiewka • • •
Rukiew • • •

Endywia •
Szpinak • • • •

Koper • •
Sałata • • •
Rzepa •

Cebula •
Pietruszka • • •

Paprika • • •
Pomidor • •
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   FAZY MONTAŻU J 80

Otwór wsadowy do zaopatrywania

Wylotowy otwór  
wsadowy

Tarcza tnąca na wiórki

Uchwyty

7

5

4

2

3

1

Powołać się również na naklejoną na pokrywie 
etykietkę (patrz poniżej).

Sito

Ramię blokujące

8

6

5) Ustawić pokrywę w 
jednej linii z wcięciami 
pierścienia.

1) Umieścić zespół sil
nika ustawiając przy
ciski Włącz / Wyłącz na 
wprost siebie.

2) Umieścić pojemnik 
na osi silnika.

4) Umieścić kosz przy
t r z y m u j ą c e  g o  z a 
uchwyty.

Przekręcić go, aż do 
prawidłowego usta
wienia.

3) Nałożyć poprawnie 
pierścień na pojemnik.

Występy pierścienia 
powinny być usta
wione w jednej linii ze 
specjalnymi formami 
pojemnika. Sprawdzić, 

czy część ta jest 
poprawnie osa
dzona.

Upewnić się, że czop 
osi silnika znajduje 
się w jednej linii z 
odpowiednim wcię-
ciem piasty kosza.

WAŻNY

1 4

2

5

3

Zespół silnikowy kosZ

DZióbek pokrywa

pierścień ZbieracZ kropel

pojemnik pojemnik na miążsZ

3 7

4 8

2 6

1 5
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7 )  Z a m k n ą ć  r a m i ę 
blokujące. 

W celu uruchomienia 
urządzenia wcisnąć 
przycisk „start”  ( I ) . 
U r z ą d z e n i e  d z i a ł a 
jedynie wtedy, gdy 
zacisk jest poprawnie 

zamknięty (wyłącznik bezpieczeństwa).

Ustawić naczynie pod dzióbkiem wylewowym. 

Twoja wyciskarka jest już gotowa do pracy!

6) Umieścić pojemnik 
na miąższ.6

7

   FAZY MONTAŻU J 80 Buffet 1) Ustaw blok silnika na podstawie, kierując do sie
bie przyciski start/stop. Przeprowadź kabel przez 
przewidzianą w tym celu szczelinę. 

2) Umieścić pojemnik na osi silnika.

3) Nałożyć poprawnie pierścień na pojemnik.

Występy pierścienia powinny być ustawione w 
jednej linii ze specjalnymi formami pojemnika. 
Sprawdzić, czy część ta jest poprawnie osadzona.

Zespół silnikowy pierścień popychacZ

wylewki Zapobiegające 
roZpryskom

kosZ
poDstawa Z wbuDowaną 
tacką ociekową

pojemnik pokrywa pojemnik na miążsZ93 6

2 5 8

1 4 7

7

6

9

otwór wsaDowy Do Zaopatrywania

wylotowy otwór wsaDowy

uchwyty

sito

ramię blokujące

tarcZa tnąca na wiórki

8

ZbieracZ kropel

1

2

4

5

3
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4) Umieścić kosz przy
t r z y m u j ą c e  g o  z a 
uchwyty.

Przekręcić go, aż do 
prawidłowego usta
wienia.

5) Ustawić pokrywę w jednej linii z wcięciami 
pierścienia.

6) Umieścić pojemnik na miąższ.

7) Zamknąć ramię blokujące. 

W celu uruchomienia urządzenia wcisnąć przycisk 
„start” (I). 

Urządzenie działa jedynie wtedy, gdy zacisk jest 
poprawnie zamknięty (wyłącznik bezpieczeństwa).

Ustawić naczynie pod dzióbkiem wylewowym. 

Twoja wyciskarka jest już gotowa do pracy!

Powołać się również na naklejoną na pokrywie 
etykietkę (patrz poniżej).

Upewnić się, że czop 
osi silniaka znajduje 
się w jednej linii z 
odpowiednim wcię-
ciem piasty kosza.

WAŻNY
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    FAZY MONTAŻU J 100 1) Ustaw blok silnika na podstawie, kierując do 
siebie przyciski start/stop. Przeprowadź kabel przez 
przewidzianą w tym celu szczelinę. 

2) Umieścić pojemnik na osi silnika.

3) Nałożyć poprawnie pierścień na pojemnik.

Występy pierścienia powinny być ustawione w 
jednej linii ze specjalnymi formami pojemnika. 
Sprawdzić, czy część ta jest poprawnie osadzona.

Zespół silnikowy pierścień popychacZ Zbiornik Do oDprowaDZania

wylewki Zapobiegające 
roZpryskom

kosZ poDstawa Z wbuDowaną 
tacką ociekową

pas

pojemnik pokrywa pojemnik na miążsZ93 6

2 5 8 11

1 4 7 10

7

6

9

10

otwór wsaDowy Do Zaopatrywania

wylotowy otwór wsaDowy

uchwyty

sito

ramię blokujące

ZbieracZ kropel

tarcZa tnąca na wiórki

8

1

4

5

2

3

11

Powołać się również na naklejoną na pokrywie 
etykietkę (patrz poniżej).

4 )  U m i e ś c i ć  k o s z 
przytrzymujące go za 
uchwyty.

Przekręcić go, aż do 
prawidłowego usta
wienia.

5) Ustawić pokrywę w jednej linii z wcięciami 
pierścienia.

Upewnić się, że czop 
osi silnika znajduje 
się w jednej linii z 
odpowiednim wcię-
ciem piasty kosza.

WAŻNY
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6) 2 możliwości użycia:

A) Ciągłe odprowadzanie odpadów.

Umieścić zbiornik do 
ciągłego odprowadza-
nia odpadów w otworze 
podstawy.

Odprowadzanie odpadów 
powinno być dostoso
wane do zbiornika na od
pady (w opcji).

W celu optymalnego użytkowania otworu 
wylotowego do stałego odprowadzania odpadów 
można wykonać otwór w blacie roboczym.

8)  Użycie pasa  (patrz 
strona 134)  (W opcji)

W celu użycia urządzenia 
na brzegu stołu należy 
przymocować zbiornik 
o d p r o w a d z a j ą c y  d o 
pokrywy  za  pomocą 
dostarczonego pasa.

Wymiary (w mm)

Otwór do wykonania w stole: Ø 110 mm

B)  Odprowadzanie odpadów do pojemnika na 
miąższ.

Umieścić pojemnik na 
miąższ.

7) Zamknąć ramię blokujące. 

 W celu uruchomienia urządzenia wcisnąć przycisk 
„start” (I).  Urządzenie działa jedynie wtedy, 
gdy zacisk jest poprawnie zamknięty (wyłącznik 
bezpieczeństwa).

Ustawić naczynie pod dzióbkiem wylewowym.

Twoja wyciskarka jest już gotowa do pracy!
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    PORADY UŻYTKOWANIA

• J 80 - J 80 Buffet - J 100
  Przed pierwszym użyciem wskazane jest umycie 

wszystkich części mających kontakt z żywnością.
  Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ramię 

blokujące jest poprawnie zamknięte.
  W momencie uruchamiania urządzenia i przed 

włożeniem produktów do otworu wsadowego 
należy ustawić pod dzióbkiem dzbanek, a pod 
otworem wylotowym pojemnik na miąższ lub 
zbiornik odprowadzający.

  Przed włożeniem owoców cytrusowych do otworu 
wsadowego należy je koniecznie obrać ze skórki.

 - Owoce i warzywa z twardąskórką (przykład: 
ananas, itd.) lub dużymi pestkami (przykład: 
melon) należy uprzednio obrać i usunąć z nich 
pestki .  Z owoców pestkowych (przykład: 
brzoskwinia, morela, czereśnia, itd.) należy zawsze 
usunąć pestki. Przed umieszczeniem winogron w 
wyciskarce należy usunąć wszystkie gałązki.
  Ze względu na twardą konsystencję niektóre 

produkty, jak na przykład orzechy kokosowe nie są 
nadają się do przetwarzania w sokowirówce.

  Wyciskarka soku J 80 - J 80 Buffet - J 100 jest 
wyposażona w unikalny opatentowany system 
automatycznej obróbki produktów spożywczych 
niewymagający użycia popychacza.

  Z tego powodu, w celu optymalnego wykorzystania 
urządzenia J 80 - J 80 Buffet - J 100 produkty powinny 
być wkładane do otworu wsadowego ręcznie (bez 
popychacza) w miarę ich obróbki. 

  Kawałki owoców i warzyw należy wkładać do 
otworu w małych ilościach.

  Pod koniec użytkowania pozostawić pracujące 
urządzenie jeszcze przez kilka sekund w celu 
całkowitego wyciśnięcia soku.

  Nie wkładać do otworu kostek lodu, ani mrożonych 
owoców.

  Oddzielanie odpadów w koszu może spowodować 
wytrącenie z równowagi. Jeżeli podczas obróbki 
wyciskarka soku wpada w wibracje należy 
zatrzymać urządzenie i oczyścić kosz. Wznowić 
następnie normalnie pracę.

  Sprawdzić, czy pierścień i pokrywa są poprawnie 
połączone.

• J 80 - J 80 Buffet
  Przy użyciu sokowirówki J 80 - J 80 Buffet można 

odwirować kilka litrów soku bez opróżniania 
pojemnika na miąższ.
Należy jednak systematycznie sprawdzać poziom 
wypełnienia pojemnika na miąższ.

  Sprawdzić, czy pierścień i pokrywa są poprawnie 
połączone.

  Zawsze upewnić się, że pojemnik na miąższ jest 
poprawnie umieszczony.

• J 100
- J 100 z pojemnikiem na miąższ: 

Można odwirować ki lka l i t rów soku bez 
opróżniania pojemnika na miąższ. Należy jednak 
systematycznie sprawdzać poziom wypełnienia 
pojemnika na miąższ.

- J 100 ze zbiornikiem odprowadzającym:
Zbiornik odprowadzający  (dostarczany z 
urządzeniem) jest specjalnie opracowanym 
akcesorium do intensywnego użytku urządzenia. 
Pozwala uniknąć ciągłego opróżniania pojemnika 
na miąższ podczas pracy.

- Przy użyciu na brzegu stołu, należy uważać, 
aby nóżki były poprawnie ustawione na stole. 
Ponadto, należy odpowiednio zorganizować 
miejsce pracy, aby uniknąć przechylenia lub 
upadku urządzenia.

Uwaga: Do częstego użytku codziennego radzimy 
używać zbiornika do ciągłego odprowadzania 
odpadów z podstawą do urządzenia lub bez.

U W A G A
Owoce i warzywa należy dokładnie umyć w celu 
usunięcia wszelkich pozostałości produktów 
stosowanych do zabiegów, którym mogły być 
poddane.

Przygotowanie owoców

Procedura pracy

MARCHEW
Obierać całe marchewki, odciąć końce, 
przez maszyną przepuścić całe marchewki, 
po 2 lub po 3.

JABŁKA Całe jabłka (umyte, bez etykietki i bez 
ogonków).

TRUSKAWKA Usunąć ogonki dla zachowania smaku.

CYTRUSOWE Obrać owoce cytrusowe ze skórki. Cytryny i 
pomarańcze całe bez uprzedniego krojenia.

ANANAS Pokroić na 8 części (3 cięcia nożem).

MELON Pokroić na 8 części.

POMIDORY Całe, umyte, bez zielonej części. 
Włożyć do otworu 2 lub 3 pomidory.

PAPRYKA Umyć. Pokroić wzdłuż na 4 kawałki 
w zależności od formy pieprzu.

SELER Pokroić na kawałki o boku około 67 cm.

OGÓRKI Obrać. Pokroić na kawałki długości około 
15 cm.

KOPER Pokroić na kawałki o boku około 67 cm.

IMBIR

Pokroić na kawałki, aby ułatwić wkładanie 
do otworu. Nie przeciążać urządzenia 
nadmierną ilością, aby uniknąć 
zaklinowania owoców.

WINOGRONO Oberwać winogrona z kiści, aby usunąć 
gorycz.
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J 80

J 80 Buffet

J 100

     CHARAKTERYSTYKA  
TECHNICZNE

• Zespół silnikowy  ze stali nierdzewnej

• Pojemnik  ze stali nierdzewnej

• Sito wirujące  ze stali nierdzewnej

• Tarcza tnąca na wiórki  ze stali nierdzewnej

•  Silnik elektryczny  stała ilość obrotów  
wentylowany (3000 obr/min.)

• Przerób   100 - 120 kg/godz. 
owoców i warzyw*  
dla J 80 - J 80 Buffet.

  120 - 160 kg/ godz. 
dla J 100.

*  W optymalnych warunkach pracy, to znaczy, jeżeli płaszczyzna pracy 
jest odpowiednio dostosowana, owoce przygotowane, a akcesoria 
(dzbanek, kubeł na śmieci, itd.) znajdują się w pobliżu miejsca pracy.

• WAGA
 Netto Z opakowaniem

J 80 12 kg 13 kg

J 80 Buffet 13 kg 16 kg

J 100 15 kg 18 kg 

     CZYSZCZENIE

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

•  Po obróbce 2 rodzajów owoców urządzenie 
można wypłukać wodą (1 szklanka), wlewając ją 
przez otwór wsadowy uruchomionego urządzenia.

•  Oczyścić kosz wirujący 
szorując  zewnętrzną 
część stożka filtrującego 
w celu usunięcia resztek.
Przed włożeniem kosza 
do zmywarki wyczyść go 
za pomocą szczotki lub 
szorstkiej gąbki.

•  W celu dokładnego umycia należy uprzednio zdjąć 
pierścień z pojemnika.

• Wyjmij wylewkę, by ją wyczyścić.

•  Po każdorazowym użyciu urządzenia należy umyć 
wszystkie części i wypłukać w ciepłej wodzie pierś
cień, pojemnik, pokrywę i popychacz. Szorować 
szczotką z użyciem odpowiedniego detergentu.

•  Aby uniknąć uszkodzeń nie uderzać części o 
twardą powierzchnię.

*Astuce: Jeżeli miąższ wyschnął w koszu należy 
zanurzyć kosz na 5 - 10 minut w ciepłej wodzie, aby 
ułatwić mycie.

W A Ż N E
Nigdy nie zanurzać zespołu silnikowego w 
wodzie lub jakiejkolwiek innej cieczy i nie 
oblewać go! 
Nie myć strumieniem wody lub używać do 
czyszczenia dyszy pianotwórczej.
W razie potrzeby przetrzeć blok silnika wilgotną 
szmatką.
W y j ą ć  u p r z e d n i o  w t y c z k ę  p r z e w o d u 
przyłączeniowego z gniazdka.

• WYMIARY (w mm)

W A Ż N E
Należy sprawdzić, czy używany detergent 
jest przystosowany do części z tworzywa 
sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Niektóre 
zbyt alkaliczne środki czyszczące np. o silnym 
stężeniu sody i amoniaku) nie są przys tosowane 
do niektórych tworzyw sztucznych i mogą je 
szybko zniszczyć.
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    BEZPIECZEŃSTWO

•  Urządzenie uruchamia się dopiero wtedy, gdy po-
krywa jest prawidłowo ustawiona, a ramię zabezpie
czające jest prawidłowo zablokowane. Silnik zatrzy
muje się po otwarciu ramienia blokującego lub przez 
naciśnięcie przycisku „Stop” (czerwony przycisk).

•  J 80  J 80 Buffet  J 100 jest wyposażone w mocny 
hamulec elektryczny, który zatrzymuje urządzenie 
w mniej niż 2 sekundy, jeżeli użytkownik otworzy 
ramię blokujące podczas pracy urządzenia.

•  W celu ponownego uruchomienia urządzenia, 
wystarczy zablokować ramię blokujące na pokrywę 
i wcisnąć przycisk „Start” (zielony przycisk).

•  J 100 są wyposażone w wyłączniku termicznego, 
które zatrzymuje automatycznie silnik w przypadku 
zbyt długiego funkcjonowania lub przeciążenia.
W takim wypadku, przed ponownym wciśnięciem 
umieszczonego pod urządzeniem przycisku 
wyłącznika termicznego należy poczekać, aż 
urządzenie się ochłodzi.

•  UWAGA: Używać zawsze urządzenia z zamocowanym 
pojemnikiem na miąższ lub zbiornikiem do ciągłego 
odprowadzania odpadów (dla J 100).

•  Przed zdjęciem pojemnika na miąższ lub zbiornika 
do ciągłego odprowadzania odpadów należy urzą
dzenie zatrzymać (dla J 100).

•  Nigdy nie wkładać ręki, ani żadnego innego przed
miotu do otworu odprowadzającego, jeżeli urzą
dzenie jest włączone lub kosz wiruje.

•  Nigdy nie wyjmować wtyczki przewodu przyłącze
niowego z gniazdka mokrymi rękoma.

• WYSOKOŚĆ USTAWIENIA

Zalecamy ustawienie urządzenia na płaskiej i 
stabilnej powierzchni na wysokości użytkowania.

• POZIOM HAŁASU

Stały poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy 
wyciskarki bez wsadu nie przekracza 70 dB (A).

• DANE ELEKTRYCZNE

J 80 - J 80 Buffet

 DLA PRZYPOMNIENIA
•  Nigdy nie próbować usuwać systemów 

blokowania i systemów bezpieczeństwa.
•  Nie wkładać do otworu wsadowego  

produktów niespożywczych.
•  Urządzenie to jest wyposażone w  

pokrywę o unikalnej koncepcji, która zapewnia 
automatyczne działanie.
Wystarczy włożyć produkty do otworu 
wsadowego, a urządzenie zrobi resztę.

•  Jeżeli produkty się zaklinują w otworze wsado-
wym NIE NALEŻY UŻYWAĆ do ich popychania 
żadnego innego przedmiotu poza popychaczem.
Inne rozwiązanie: zatrzymać urządzenie i 
wyjąć produkty z otworu wsadowego.

•  Nigdy nie popychać produktów w otworze 
wsadowym ręką.

•  Nigdy nie wkładać ręki, ani żadnego innego 
przedmiotu do otworu odprowadzającego, 
jeżeli urządzenie jest włączone lub kosz wiruje.

     W WYPADKU PROBLEMÓW

J 100

Informacje dotyczące mocy znajdują się na tabliczce 
znamionowej.

Silnik Prędkość (obr/min) Napięcie (A)

120 V/ 60 Hz 3600 9
220 V/ 60 Hz 3600 6
230 V/ 50 Hz 3000 7

Silnik Prędkość (obr/min) Napięcie (A)

120 V/ 60 Hz 3600 9
220 V/ 60 Hz 3600 8
230 V/ 50 Hz 3000 8

OBJAWI PRZYCZYNY I/LUB  
SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Urządzenie nie 
działa

  Sprawdzić bezpieczniki topikowe 
instalacji elektrycznej.

  Zamknąć poprawnie ramię blokujące.

J 100:
  Sprawdzić, czy wyłącznik termiczny 

(pod urządzeniem) jest włączony.

Nienormalny hałas.   Urządzenie nie jest poprawnie 
zmontowane. Patrz rozdział „Montaż”.

  Jedna część jest uszkodzona. 
Wymienić część.

Zła efektywność 
tarcia

  Tarcza rozdrabniające jest zużyta. 
Wymienić tarczę rozdrabniającą w 
koszu.

  Produkty są zakleszczone w otworze 
wsadowym.  
Wyjąć produkty.

Urządzenie wibruje   Pojemnik na miąższ jest pełny lub 
kosz jest wytrącony z równowagi z 
powodu miąższu na filtrze. 

  W przypadku nieustannej wibracji. 
Sprawdzić, czy kosz nie jest  
uszkodzony.

Kosz nie zatrzymuje  
się po otwarciu ra
mienia blokującego.
Czas zatrzymania  
przekracza 2 
sekundy.

  Dokonać kontroli urządzenia przez 
wykwalifikowany personel.

WAŻNY: W przypadku interwencji należy 
bezwzględnie używać oryginalnych części Robot-
Coupe.

     NORMY

Powołać się do oświadczenia o zgodności na str. 3.
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Delegación comercial en España:  
Riera Figuera Major, 43 

08304 Mataró (Barcelona) 

Tel. : (93) 741 10 23 

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

Service Clients Belgique 

26, Rue des Hayettes 

6540 Mont Sainte-Geneviève 

Tél. : (071) 59 32 62 

Email : info@robot-coupe.be

Head Office, French,  
Export and Marketing Department:

48, rue des Vignerons 
94305 Vincennes Cedex- France 

Tel.: 01 43 98 88 15  
Email: international@robot-coupe.com

Robot-Coupe Italia srl 
Via Stelloni Levante 24/a 

40012 Calderara di Reno (BO) 

Tel: 051 72 68 10  

Email: info@robot-coupe.it

www.robot-coupe.com




