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Fr Enregistrez votre produit en ligne

Eng Register your product online

D Registrieren Sie Ihr Produkt online

Nl Registreer uw product online

Es Registre su producto en línea

It Registra il prodotto online

Po Registe o seu produto online.

Sw Registrera din produkt online

Ru Зарегистрировать онлайн ваш 
продукт

Pl Rejestracja produktu on‐line

Cz Zaregistrujte svůj výrobek online



OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
-  EN ISO 12100 - 2010: Bezpieczeństwo maszyn − 

Ogólne zasady koncepcji,

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

- EN 12852: Wyroby kulinarny i blendery

- EN 1678-1998: Szatkownice

- EN 454 + A1 2010-02: Miksery-mieszarki

-  EN 12853: Miksery i trzepaczki ręczne (Miksery ręczne)

- EN 14655: Krajalnice bagietek

- EN 13208: Obieraczki warzyw

- EN 13621: Suszarki do sałaty

- EN 60529-2000: Wskaźnik zabezpieczający:
- IP 55 dla sterowania elektrycznego
- IP 34 dla maszyn

Oświadczyć, że maszyny wyznaczonej przez ich typ wykonane 
zgodnie 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,

-  Dyrektywa „Kompatybilność elektromagnetyczna” 
2014/30/UE,

-  Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

-  Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i 
wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością,

-  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z 
dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym. Tekst mający znaczenie dla EOG,

- Dyrektywa “DEEE“ 2012/19/UE.

•   Postanowieniami następujących norm europejskich oraz 
norm stanowiących o środkach bezpieczeństwa i higieny:

Montceau en Bourgogne, 9 marca 2017

Alain NODET 
Dyrektor Przemysłowy

Robot-Coupe SNC - 12 avenue du Maréchal Leclerc – BP 134 – 71305 Montceau-les-Mines Cedex - France
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SPIS TREŚCI
 GWARANCJA

 WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

  DOKONAŁEŚ ZAKUPU URZĄDZENIA  
Blixer® 5 Plus  •  Blixer® 5 V.V.   
 Blixer® 6  •  Blixer® 4 V.V. 

 URUCHAMIANIE URZĄDZENIA   
  • Porady elektryczne  

  • Sterowanie urządzeniem

 FAZY MONTAŻU

  ZASTOSOWANIE &  
PRZYGOTOWYWANIE PRODUKTÓW

 ZACHOWANIE HIGIENY

 CZYSZCZENIE 
  • Obudowa silnika  

  • Zbiornik  

  • Nóż 

  • Ramię zbieraka 

 KONSERWACJA 

  • Nóż 

  • Ramię zbieraka 

  • Pierścień uszczelniający

 DANE TECHNICZNE 

  • Waga 

  • Wymiary 

  • Wysokość ustawienia 

  • Poziom hałasu 

   • Dane elektryczne

 BEZPIECZENSTWO

 NORMY

 DANE TECHNICZNE 

  • Widoki szczegółowe 

  • Schematy elektryczne i okablowania



106 27/03/2017

OGRANICZONA GWARANCJA ROBOT-COUPE S.N.C. 

Urządzenie ROBOT-COUPE S.N.C. 
posiada jednoroczną gwarancję 
od daty zakupu: gwarancja ta 
dotyczy wyłącznie kupca począt-
kowego, tzn. dystrybutora lub 
importera.
W przypadku nabycia urządze-
nia ROBOT-COUPE S.N.C. u dystry-
butora, podstawową gwarancją 
jest gwarancja dystrybutora (w 
tym przypadku, należy sprawd-
zić z dystrybutorem treść i war-
unki tej gwarancji).
Gwarancja ROBOT-COUPE S.N.C. 
nie zastępuje gwarancji dystry-
butora, ale w przypadku braków 
w gwarancji dystrybutora, będ-
zie ona ewentualnie stosowana 
z pewnymi zastrzeżeni a mi w 
zależności od rynku.
Gwarancja ROBOT-COUPE S.N.C. 
jest ograniczona do usterek do-
tyczących materiału i/lub mon-
tażu.

6 - Koszty robocizny dotyczącej instalowania 
lub testowania wymienionych samowolnie nowy
ch 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 zawia
domić 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 ROBOTCOUPE S.N.C. jest ograniczona 
do wymiany uszkodzonych części lub urządzeń: 
firma ROBOTCOUPE 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 
niemożli wością jego użytkowania.

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 montaż, 
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 normalnego lub 
nadmiernego użytkowania.

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

4 - Wszelka modyfikacja, dodatki lub naprawa do
konana przez osoby nieprofesjonalne lub przez osoby 
trzecie nieupoważnione przez przedsiębiorstwo.

5 - Transport maszyny do serwisu posprze dażnego.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI URZĄDZEŃ ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ I 
OCHRONY OSÓB

Niniejsze zalecenia dotyczą urządzeń wyposażonych 
w silnik asynchroniczny i zmiennik częstotliwości o 
zasilaniu jednofazowym.

Nota: 

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

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

Ochrona urządzeń

•  Zmienniki częstotliwości – podobnie jak każdy  
przyrząd elektroniczny – zawierają komponenty 
czułe na wyładowania elektrostatyczne. Przed  
przystąpieniem do jakiejkolwiek interwencji w 
zmiennikach, osoby wykonujące tę pracę powinny 
usunąć z ciała wszystkie zgromadzone ładunki 
elektrostatyczne.

•  Wszelkie operacje związane z podłączaniem 
wewnętrznym powinny być dokonywane po wy
łączeniu urządzenia z sieci.

•  Kilkakrotne powtórzenie włączenia urządzenia do 
sieci powoduje przeciążenie zmiennika, co może 
doprowadzić do jego zniszczenia. Po przerwaniu 
zasilania należy koniecznie odczekać 3 minuty  
przed ponownym włączeniem urządzenia do sieci.

Instalowanie electryczne

•  Urządzenie jest zasilane prądem jednofazowym* 
aż do zmiennika, który przekształca prąd w prąd 
trójfazowy o zmiennej częstotliwości w celu zasila
nia silnika.

•  Urządzenie może być podłączane wyłącznie do 
sieci prądu przemiennego jednofazowego* 200 – 
240 V / 50 lub 60 z uziemieniem. Wyższe napięcie 
sieciowe mogłoby zniszczyć zmiennik.

•  Należy obowiązkowo podłączyć uziemienie w celu 
zapewnienia ochrony osób.

Ochrona osób za pomocą wyłączników 

Urządzenia ze zmiennikiem częstotliwości wy
magają ścisłego wyboru wyłącznika różnicowego w 
celu zapewnienia ochrony osób: istnieją wyłączniki 
różnicowe czułe na prąd przemienny (typ AC), prąd 
pulsacyjny (typ A) lub na każdego rodzaju prąd  
(typ B).

Niebezpieczeństwo!  Zmienniki  zawierają 
mostek prostownikowy napięcia sieciowego. Z 
tego powodu, w przypadku zwarcia do masy, stały 
prąd zwarciowy może przeszkodzić w zadziałaniu 
wyłącznika różnicowego czułego jedynie na prąd 
przemienny (typ AC).

Jeżeli urządzenie jest zasilane prądem jedno
fazowym*, należy używać wyłącznika różnicowego 
czułego na prąd pulsacyjny (typ A), oznaczonego 
następującym symbolem : .

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

U r z ą d z e n i a  w y p o s a ż o n e  w  z m i e n n i k i 
częstotliwości wytwarzają prąd upływowy na lince 
uziemiającej, którego poziom może doprowadzić 
do niepożądanego zadziałania wyłącznika 
różnicowego. Może to być spowodowane przez:

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

•  Prąd upływowy urządzenia większy od rzec
zywistego progu zadziałania wyłącznika różni
cowego.

Uwaga: Istnieją fabryczne tolerancje i w zależności 
od wyłącznika różnicowego jego rzeczywisty 
próg zadziałania mieści się w zakresie 50-100% 
teoretycznego progu znamionowego. W przypadku 
p r o b l e m u  n a l e ż y  d o k o n a ć  p o m i a r u  p r ą d u 
upływowego urządzenia i rzeczywistego progu 
zadziałania wyłącznika różnicowego.

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

*  Oprócz specyficznych modeli trójfazowych 200  240 V 
sprzedawanych w Japonii.

Urządzenie Zasilanie
Przekrój 

przewodów 
(mm2)

Wyłącznik różnicowy (Ph + N)

Kaliber  (A) Próg  (mA)

Blixer® 5 V.V.
Blixer® 6 V.V.

200  240V 
50 lub 60 Hz 

jednofazowy
2,5 B20 ≥ 30
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      WYPAKOWANIE
• Wyjąć ostrożnie urządzenie z opakowania i 
wyciągnąć wszelkie pudełka lub paczki zawierające 
akcesoria lub specyficzny sprzęt.

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

       INSTALOWANIE 
• Zaleca się umieścić sprzęt na idealnie stabilnej 
podstawie.

       PRZYŁĄCZANIE 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 109) i upewnić się, że wszystkie akcesoria są 
poprawnie ustawione. 

       UŻYTKOWANIE 

• Nigdy nie próbować usuwać systemów blokowania 
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  za
kończeniu 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 RobotCoupe nie może w żadnym wypad

ku odpowiadać za naruszenie przez użytkow nika 

podstawowych 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 funkcjo

nuje poprawnie lub zostało w jaki kolwiek 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. Nasz sprzęt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego i w żadnym 
wypadku nie może być używany przez dzieci.

U W A G A  
ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
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       DOKONAŁEŚ ZAKUPU 
URZĄDZENIA 
Blixer® 5 Plus • Blixer® 5 V.V. 
Blixer® 6 • Blixer® 6 V.V.

RobotCoupe jest twórcą nowej koncepcji urządzeń: 
Blixer®.
Blixer® łączy w sobie możliwości oferowane dotąd 
przez dwa oddzielne rozwiązania: cutter i mikser.
Blixer® jest narzędziem idealnie dostosowanym 
do potrzeb profesjonalistów. Oferuje niezliczone 
funkcje, które odkryjesz w miarę jego użytkowania.
Blixer® umożliwia łatwe miksowanie potraw 
surowych lub gotowanych, płynnych bądź 
półpłynnych.
Blixer® jest następcą blendera, który jednak nie 
jest urządzeniem wystarczająco wszechstronnym 
ze względu brak możliwości obróbki produktów 
stałych.
Prosta konstrukcja urządzenia pozwala na 
błyskawiczne montowanie i  demontowanie 
wszystkich często używanych części w celu ich 
konserwacji lub oczyszczenia.
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, 
dzięki którym użytkownik będzie mógł w pełni 
wykorzystać zalety Blixera®.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią instrukcji 
przed uruchomieniem urządzenia.

     URUCHAMIANIE 
URZADŻENIA

• PORADY ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, 
czy napięcie w instalacji elektrycznej odpowiada  
podanemu na tabliczce znamionowej silnika.

• Blixer® 5 Plus Jednofazowy
Modele jest wyposażony przez ROBOTCOUPE w 
różnego rodzaju silniki: 230 V / 50 Hz / 1
 220 V / 60 Hz / 1
Urządzenie wyposażone jest w jednofazowy kabel 
zasilający z wtyczką.

• Blixer® 5 V.V. • Blixer® 6 V.V. Jednofazowy
Model ten jest wyposażony przez ROBOTCOUPE w 
silnik i wariator prędkości: 230 V / 50  60 Hz /1
Znormalizowane gniazdko zasilania powinno być 
ustawione na minimum 13 amperów, a w przypadku 
intensywnego użytkowania  20 amperów.

• STEROWANIE URZĄDZENIEM

Przycisk czerwony  =  Stop
Przycisk zielony  =  Start
Blixer® 5 Plus trójfazowy • Blixer® 5 V.V. • 
Blixer® 6 V.V.: Sterowanie impulsowe.
Blixer® 5 Plus • Blixer® 6 trójfazowy:  
Regulator prędkości 1500 lub 3000 obr/min.
Blixer® 5 Plus jednofazowy: 1 prędkość 3000 obr/min.
Blixer® 5 V.V. • Blixer® 6 V.V.: prędkość zmienna od 
300 do 3500 obr/min.

    FAZY MONTAŻU

1) Stojąc na wprost  
zespołu silnika, ustawić 
pojemnik na zespole  
silnikowym.

• Blixer® 5 Plus • Blixer® 6 Trójfazowy
Modele jest wyposażony przez ROBOTCOUPE w 
różnego rodzaju silniki: 230-400 V / 50 Hz / 3
 400 V / 50 Hz / 3
 220 V / 60 Hz / 3
 380 V / 60 Hz / 3
Do urządzenia dołączony jest kabel, który należy 
dostosować do gniazdka elektrycznego pasującego 
do istniejącej instalacji. Kabel składa się z czterech 
przewodów, z których jeden zapewnia uziemienie, 
zaś trzy pozostałe służą do podłączenia do trzech faz.

Jeśli posiadasz gniazdo czterostykowe:
1)  Podłącz żółtozielony przewód uziemiający do 

styku uziemienia.

2)  Pozostałe trzy przewody podłącz do pozostałych 
styków.

Podłączenie urządzenia ROBOTCOUPE nie wymaga 
punktu neutralnego, w związku z czym, jeśli 
posiadasz gniazdo pięciostykowe, środkowy styk 
gniazda nie będzie wykorzystany.

Następnie uruchom puste urządzenie i upewnij 
się, że nóż obraca się we właściwym kierunku 
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Jeśli nóż obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara, należy zamienić miejscami dwa 
przewody:

ZIELONOŻÓŁTY jest do uziemienia, 
NIE WYŁĄCZAĆ GO

Przełączyć to znaczy:  ➊ i ➋ 
➊ i ➌ 
➋ i ➌

U W A G A
URZĄDZENIE TO POWINNO BYĆ BEZWZGLĘDNIE PODŁĄCZONE  

DO UZIEMIENIA (RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM).
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       ZASTOSOWANIE & 
PRZYGOTOWYWANIE 
PRODUKTÓW

Blixer® pozwala wykonywać wszelkie prace związane 
z rozdrabnianiem produktów w minimalnym czasie, 
dlatego radzimy uważnie nadzorować pracę w celu 
osiągnięcia pożądanego efektu.

2) Przekręcić pojemnik w 
prawo, aż do zablokowa
nia.

3 )  O b r ó ć  u c h w y t 
zbiornika w prawo, tak 
by występy na bloku 
silnika znalazły się w ich 
gniazdach.

U c h w y t  p o w i n i e n 
znajdować s ię  teraz 
b e z p o ś r e d n i o  p r z e d 
Tobą.

4) Umieść pokrywę na 
zbiorniku i  obróć w 
prawo aż do zablokowa
nia.

Urządzenie jest gotowe 
do pracy.

    ZACHOWANIE HIGIENY

Urządzenie należy utrzymywać w czystości na 
każdym etapie pracy. Należy przestrzegać właściwej 
kolejności  przechodzenia produktów przez 
urządzenie. W zasadzie w pierwszej kolejności 
należy przetwarzać produkty o najwyższej czystości, 
a kończyć na produktach o najniższej czystości. W 
kolejności są to:

1  Mięsa pieczone
 Terriny
 Wędliny

• biała szynka
• szynka gotowana
• sucha kiełbasa

2  Sery
• twarde
• inne

3  Rośliny

Przed przystąpieniem do obróbki żywności innego 
rodzaju konieczne jest dokładne mycie urządzenia z 
użyciem detergentu/środka odkażającego.

•  WAŻNE: NIGDY NIE STOSOWAĆ NIEROZ-
CIEŃCZONEGO WYBIELACZA

  Rozcieńczyć odpowiedni detergent/środek 
dezynfekujący zgodnie z instrukcją producenta 
podaną na opakowaniu.

 W razie potrzeby wyszorować.

 Pozostawić na jakiś czas.

 Dokładnie spłukać.

 Wytrzeć starannie jednorazową ściereczką.

OPIEKA ZDROWOTNA

KARMIENIE ŁYŻKĄ
 • Siekanie: mięso, ryby itp. • Puree z jarzyn

 • Musy: jarzyny, ryby itp. • Przetwory owocowe  kompoty.

POTRAWY PÓŁPŁYNNE
Wystarczy rozcieńczyć potrawy przeznaczone do karmienia 
łyżką:

 • Mięso siekane + sos • Puree + płyn (bulion, mleko itp.)

 • Zupy/kremy  • Przetwory owocowe + syrop lub woda.

POKARMY PŁYNNE (PODAWANE ZA POMOCĄ SONDY)
 •  Zupy i wszelkie inne dania, które mogą być przygotowane 

w formie płynnej.

POTRAWY PÓŁPŁYNNE

 •  Pasty na bazie masła: ze ślimaków, z łososia, 
specjalność szefa kuchni itp.

 •  Sosy: zielony, majonezowy, rdzawy, remulada, ze 
śmietaną, z pomidorami, z pietruszką itp.

 •  Rozdrabnianie skorupiaków: langusty, homary, raki 
itp.

LABORATORIA  
FARMACEUTYCZNE I CHEMICZNE 

 •  Rozdrabnianie: rośliny, ziarna, substancje 
skrystalizowane, tabletki itp.

 •  Mieszaniny: homogenizacja substancji stałych, 
produkcja maści, kremów, past itp.
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    KONSERWACJA

• NÓŻ

Jakość produktu końcowego zależy przede 
wszystkim od stanu ostrzy i stopnia ich zużycia. Nóż 
jest częścią zużywającą się, którą okresowo należy 
wymieniać w celu zapewnienia, że produkt końcowy 
będzie zawsze najwyższej jakości.

• RAMIĘ ZBIERAKA

Aby wyczyścić ramię zbieraka, należy zdemontować 
je w następujący sposób. Chwycić zbierak jedną ręką, 
a rączkę drugą (rysunek 1). Docisnąć jedną część w 
kierunku drugiej, po czym obrócić uchwyt o 45° w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
(rysunek 2). Można teraz wyjąć obie części zbieraka w 
celu ich wyczyszczenia (rysunek 3).

Rysunek 1

    CZYSZCZENIE

• OBUDOWA SILNIKA 

Nigdy nie należy zanurzać obudowy silnika w wodzie 

– należy czyścić ją wilgotną ściereczką lub gąbką.

• ZBIORNIK  

Po zdjęciu pokrywy odłączyć zbiornik od obudowy 

silnika, obracając go w lewo w celu odblokowania. 

Następnie zdjąć zbiornik, unosząc go. W przypadku 

przygotowywania substancji płynnych pozostawić 

nóż w zbiorniku.

Jeśli produkt ma konsystencję stałą, wyjąć nóż i 

opróżnić zbiornik.

Ponownie zamontować zbiornik oraz nóż i włączyć 

urządzenie w celu oczyszczenia noża z resztek.

Można również przeprowadzić mycie wstępne, 

wlewając do zbiornika ciepłą wodę i uruchamiając 

urządzenie na kilka minut.

• NÓŻ

Nóż ze stali nierdzewnej w urządzeniach Blixer® 6 i 
Blixer® 6 V.V. można zdejmować, co umożliwia jego 
łatwe czyszczenie.

Po wyczyszczeniu noża należy dobrze osuszyć 

ostrza, aby uniknąć utlenienia.

Rysunek 2Odłączyć urządzenie od zasilania.

1 -  Ustawić element do demontażu noża na wale 
silnika.

2 - Ustawić nóż na wale silnika.

3 -  Umieścić trzpień demontażowy w otworze 
znajdującym się na osłonie noża. Przekręcić 
nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aby dokręcić,  lub w 
kierunku przeciwnym, aby odkręcić. W obydwu 
przypadkach ostrze opiera się o występ trzpienia 
demontażowego.

A -  Ostrze górne z ostrzeniem odwróconym, na 
spodzie.

A - Ostrze dolne z ostrzeniem na górze.

Rysunek 3

Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy 
przez ostrożność wyłączyć urządzenie z sieci 
(ryzyko porażenia prądem).

U W A G A

Należy sprawdzić, czy używany detergent 
jest przystosowany do części z tworzywa 
sztucznego. Niektóre zbyt alkaliczne śro-
dki czyszczące np. o silnym stężeniu sody i  
a m o n i a k u )  n i e  s ą  p r z y s t o s o w a n e  d o 
niektórych tworzyw sztucznych i mogą je 
szybko zniszczyć.

U W A G A
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• RAMIĘ ZBIERAKA

Ramię zbieraka jest wyposażone w gumowe łopatki, 

które podlegają zużyciu. Należy je okresowo 

wymieniać, by zapewnić optymalne działanie w 

każdym czasie. Łopatki można łatwo demontować i 

montować ponownie.

Szpatułka do skrobania 
wnętrza pojemnika

Szpatułki do  
skrobania pokrywy

     DANE TECHNICZNE

• WAGA
 Netto Z opakowaniem

Blixer® 5 Plus  21 kg 24 kg

Blixer® 5 V.V.  22 kg 25 kg

Blixer® 6  23 kg 25 kg

Blixer® 6 V.V. 24 kg 26 kg

• WYMIARY (w mm)

• PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Pierścień uszczelniający wał silnika powinien być 
systematycznie smarowany (olejem roślinnym).

Aby zachować idealną szczelność, należy systematy
cznie kontrolować stan zużycia pierścienia i w razie 
potrzeby wymienić go.

Pierścień uszczelniający jest łatwy do wymiany, 
a czynność ta nie wymaga demontażu silnika. 
Zalecamy stale kontrolować jego stan.

• WYSOKOŚĆ USTAWIENIA

Zaleca się umieścić Blixer® na stabilnej płaszczyźnie 

w ten sposób, aby górna cześć 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 dBa.

Blixer®
 5 Plus

A = 480 
B = 340 
C  =  280 
D  =  265

Blixer® 5 V.V.
A = 480 
B = 340 
C  =  280 
D  =  265

Blixer®
 6

A = 520 
B = 340 
C  =  280 
D  =  265

Blixer® 6 V.V.
A = 520 
B = 340 
C  =  280 
D  =  265

Urządzenie jednofazowe Blixer® 5 Plus

• DANE ELEKTRYCZNE

Urządzenie trófazowe Blixer® 5 Plus

Urządzenie trófazowe Blixer® 6

Urządzenie jednofazowe Blixer® 5 V.V.

Silnik
Prędkość 1 
(obr/min)

Prędkość 2 
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230 x 400 V / 50 Hz
1500 230V = 4,0 

400V = 2,5

3000 230V = 7,0 
400V = 4,0

400 V / 50 Hz
1500 2,7

3000 3,4

220 V / 60 Hz
1800 4,7

3600 6,5

380 V / 60 Hz
1800 2,5

3600 3,4

Silnik
Prędkość  
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230 V / 50 Hz 3000 8,5

Silnik
Prędkość  
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230 V / 50-60 Hz 300 do 3500 12

Silnik
Prędkość 1 
(obr/min)

Prędkość 2 
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230 x 400 V / 50 Hz
1500 230V = 4,0 

400V = 2,5

3000 230V = 7,0 
400V = 4,0

400 V / 50 Hz
1500 2,7

3000 3,4
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Modele te wyposażone są w magnetyczny 
system bezpieczeństwa i system hamowania 
silnika.

Po otwarciu pokrywy silnik zatrzymuje się.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, wystarczy 
zamknąć pokrywę i wcisnąć zielony przycisk.

Jednakże, aby uniknąć rozpryskiwania płynów, 
przed otwarciem pokrywy należy zatrzymać 
urządzenie.

Urządzenia wyposażone są w zabezpieczenie 
termiczne, które automatycznie zatrzymuje silnik w 
przypadku zbyt długiej pracy lub przeciążenia.

W takim przypadku przed ponownym urucho
mieniem urządzenia należy odczekać na jego 
ostygnięcie.

Urządzenie jednofazowe Blixer® 6 V.V.

    BEZPIECZEŃSTWO

-  Informacje dotyczące mocy znajdują się na ta-
bliczce znamionowej.

Ostrza noża posiadają ostre krawędzie i z tego 
względu należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

U W A G A      NORMY

Powołać się do oświadczenia o zgodności na stronie 
3.

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.

  DLA PRZYPOMNIENIA

Silnik
Prędkość  
(obr/min)

Napięcie 
(A)

230 V / 50-60 Hz 300 do 3500 13
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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




