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Robot-Coupe sNC :

-  EN 12100-1 și 2 - 2004: securitatea mașinilor – Principii 
generale de proiectare,

-  EN 60204-1 - 2006: securitatea mașinilor – Echipamente 
electrice ale mașinilor,

- EN 12852: Mașini pentru preparare alimente și mixere

- EN 1678- 1998: Mașini de tăiat legume,

- EN 454: Bătătoare-Amestecătoare,

- EN 12853: Mixere și teluri de mână (Mixere plonjor),

- EN 14655: Mașini de tăiat baghete,

- EN 13208: Mașini de curățat legume

- EN 13621: Uscătoare de salată

- EN 60529 - 2000: Grade de protecție:

- IP 55 pentru comenzile electrice,

- IP 34 pentru mașini.

Declarăm că aparatele de tipul celor menționate aici sunt 
conforme:

•  Cu cerințele esențiale ale următoarelor directive europene 
și cu legislațiile naționale de transpunere a respectivelor 
directive:
- Directiva „Mașini” 2006/42/CE,
- Directiva „Joasă tensiune” 2006/95/CE,
-  Directiva „Compatibilitate electromagnetică”  

2004/108/CE,
-  Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele 

și obiectele destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare,

-  Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele și 
obiectele din plastic destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare,

-  Directiva „Reducerea substanțelor periculoase” (RoHs) 
2002/95/CE,

- Directiva „DEEE” 2002/96/CE,

•  Cu dispozițiile următoarelor norme europene armonizate 
și cu normele care precizează cerințele privind securitatea 
și igiena:

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Robot-Coupe sNC - 12 avenue du Maréchal Leclerc – BP 134 – 71305 Montceau-les-Mines Cedex - France
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GARANŢIA LIMITATĂ A ROBOT-COUPE S.N.C.

URMĂTOARELE PUNCTE NU SUNT 

ACOPERITE DE GARANŢIA  ROBOT-

COUPE S.N.C.:

1 - Orice deteriorare a materialului cauzată 

de utilizarea incorectă sau inadecvată,de 

căderea aparatului, sau orice deteriorare de 

acelaşi tip cauzată sau rezultată din aplicarea 

necorespunzătoare a instrucţiunilor (montaj 

efectuat greşit, eroare de funcţionare, curăţare 

şi/sau întreţinere inadaptate, amplasare 

necorespunzătoare...).

2 - Manopera pentru ascuţirea şi/sau piesele 

utilizate pentru înlocuirea diferitelor elemente 

de asamblare a unui cuţit, lamele tocite, ciobite 

sau uzate după o anumită perioadă de utilizare 

considerată normală sau excesivă.

3 - Piesele şi/sau manopera pentru înlocuirea 

sau repararea lamelor, cuţitelor, suprafeţelor, 

elementelor de fixare sau accesoriile pătate, 

zgâriate, uzate, deformate sau decolorate.

4 - Orice modificare, adăugare sau reparaţie 

efectuată de persoane necalificate sau de către 

terţi neautorizaţi de către fabrică.

5 - Transportul aparatului la centrul de service.

6 - Costurile de manoperă pentru instalarea 

şi  testarea noilor piese şi accesorii (de ex. cuve, 

discuri, lame, elemente de fixare) înlocuite în mod 

arbitrar.

7 - Costurile legate de schimbarea sensului de 

rotaţie al motoarelor electrice trifazate (în acest 

caz se aplică răspunderea instalatorului).

8 - DAUNE PRODUSE ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI. 

Deficienţele vizibile sau ascunse intră în aria de 

responsabilitate a transportatorului. Clientul 

trebuie să informeze transportatorul şi expeditorul 

imediat după sosirea mărfii sau de îndată ce 

descoperă defecţiunea, atunci când este vorba de 

o deficienţă ascunsă.

PĂSTRAŢI TOATE CARTOANELE ŞI AMBALAJELE 

ORIGINALE care vă vor servi la inspecţia efectuată 

de transportator.

Garanţia ROBOT-COUPE se limitează la înlocuirea 

pieselor sau aparatelor defectuoase: ROBOT-

COUPE precum şi toate filialele sau societăţile 

sale afiliate, distribuitorii, agenţii, administratorii, 

angajaţii sau asigurătorii nu pot fi consideraţi 

responsabili pentru daunele, pierderile şi 

cheltuielile indirecte legate de aparat sau de 

imposibilitatea utilizării acestuia.

A p a r a t u l  D v s .  R O B O T - C O U P E 

beneficiază de 1 an garanţie de la 

data cumpărării: această garanţie 

este acordată doar cumpărătorului 

de origine, adică distribuitorului sau 

importatorului.

Dacă aţi cumpărat aparatul ROBOT-

COUPE de la un distribuitor, garanţia 

de referinţă este cea a distribui torului 

(verificaţi în acest caz termenii şi 

condiţiile de garanţie valabile în cazul 

distribuitorului Dvs.)

Garanţia  ROBOT-COUPE nu se 

substituie garanţiei distribuitorului, 

dar în caz de neaplicare a garanţiei 

distribuitorului, garanţia ROBOT-

COUPE va fi aplicabilă, dacă este 

cazul, cu anumite rezerve în funcţie 

de magazine.

Garanţia ROBOT-COUPE s.n.c. se 

limitează la defecţiuni legate de 

materiale şi/sau montaj.
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ATENŢIE! Pentru a limita numărul de accidente (şocuri electrice, răniri...) şi pentru a reduce daunele materiale legate de utilizarea greşită 

a aparatului Dvs., citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni şi urmaţi-le cu stricteţe. Citirea acestor informaţii vă va permite cunoaşterea 

amănunţită a aparatului Dvs. şi vă va ajuta la utilizarea corectă a acestuia. Citiţi instrucţiunile în întregime şi asiguraţi-vă că acestea au fost 

citite de către toate persoanele care vor utiliza aparatul.

PRECAUŢII IMPORTANTE

      DEZAMBALARE

• Scoateţi cu grijă echipamentul din ambalaj şi 

extrageţi toate pungile şi pachetele care conţin 

accesorii sau material specific.

• ATENȚIE la instrumentele ascuțite: lame, discuri… 

      INSTALARE

• Se recomandă instalarea aparatului Dvs. pe un 

suport perfect stabil.

      CONECTARE

• Verificaţi întotdeauna ca parametrii instalaţiei 

electrice să corespundă cu valorile indicate pe 

plăcuţa tipologică a blocului motor şi ca instalaţia 

electrică să suporte amperajul cerut.

• Este obligatorie legarea la masă a aparatului.

• În cazul curentului trifazat, asigurați-vă că 

instrumentul se rotește în sens invers acelor de 

ceasornic

      MANIPULARE

• Manipulaţi întotdeauna discurile sau lamele cu 

precauţie, acestea sunt foarte ascuţite. 

      UTILIZARE

• Nu încercaţi niciodată să suprimaţi sistemele de 

blocare şi de siguranţă.

• Nu introduceţi niciodată obiecte în recipientul de 

lucru.

• Nu presaţi niciodată ingredientele cu mâna.

• Nu supraîncărcaţi aparatul.

• Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze în gol.

      CURĂŢARE

• Din motive de siguranţă să deconectaţi întotdeauna 

aparatul de la sursele de alimentare înainte de a trece 

la operaţia de curăţare.

• Curăţaţi sistematic maşina precum şi accesoriile, la 

sfârşitul fiecărui ciclu de utilizare.

• Nu introduceţi blocul motor în apă.

• Pentru piesele din aluminiu, utilizaţi un detergent 

„special pentru aluminiu”. 

• Pentru piesele din plastic, nu utilizaţi un detergent 

cu pH alcalin prea ridicat (cu o concentraţie prea 

mare de sodă sau amoniac).

• În nici un caz Robot-Coupe nu îşi asumă nicio 

responsabilitate din cauza nerespectării de către 

utilizator a regulilor elementare de curăţare şi igienă.

      ÎNTREŢINERE

• Înainte de orice intervenţie asupra părţilor electrice, 

este obligatorie deconectarea aparatului de la reţea.

• Verificaţi în mod periodic starea garniturilor şi a 

garniturilor inelare precum şi buna funcţionare a 

elementelor de siguranţă.

• Întreţinerea şi verificarea accesoriilor trebuie să fie 

cu atât mai atente cu cât în procesul de preparare se 

folosesc produse corozive (acid citric...).

• Nu puneţi aparatul în funcţiune atunci când cablul 

de alimentare sau ştecărul sunt deteriorate, dacă 

aparatul funcţionează defectuos sau dacă a fost 

deteriorat în orice fel.

• În cazul în care constataţi o anomalie, contactaţi 

serviciul întreţinere.

A T E N Ţ I E

PĂSTRAREA PREZENTELOR INSTRUCŢIUNI
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       AŢI ACHIZIŢIONAT UN 

TĂIETOR DE LEGUME  

CL 60 E • CL 60 E V.V.

Le CL 55 este un instrument de lucru perfect 

adaptat nevoilor profesioniştilor. Acesta vă va aduce 

nenumărate servicii pe care le veţi descoperi pe 

parcursul utilizării.

CL 60 modelul "E" este realizat din inox (blocul 

motor și pâlnia automată fiind în întregime din inox). 

Aparatul dispune de 2 viteze: 375 și 750 rot/min, 

pentru a îmbina precizia tăierii cu rapiditatea.

A fost conceput pentru 4 tipuri de pâlnii, ceea ce 

permite creșterea volumului de lucru al aparatului, 

facilitează munca operatorului și oferă instrumentul 

cel mai bine adaptat pentru fiecare tip de preparat. 

Pâlniile basculează menținându-se alinierea 

cu blocul motor pentru a se reduce riscul de 

supraîncărcare și pentru un confort de utilizare sporit.

CL 60 este echipat cu o varietate largă de discuri şi 

grile pentru a satisface cele mai exigente gusturi 

în ce priveşte tăierea fructelor şi a legumelor, mai 

precis mărunţirea, tăierea ondulată, răzuirea, tăierea 

sub formă de bastonaşe sau de fâşii, pentru salată de 

fructe şi pentru cartofi pai.

Performanțele sale vă vor ajuta să descoperiţi foarte 

repede un alt univers al artei culinare.

Concepţia simplă a acestui aparat permite montarea 

şi demontarea simplă a tuturor pieselor utilizate 

în activităţi frecvente, în vederea curăţării sau 

întreţinerii.

Pentru a vă înlesni munca, am analizat separat în 

acest manual diferitele operaţiuni de montare.

Acest manual conţine informaţii importante pentru 

a oferi utilizatorilor cel mai mare profit din investiţia 

în tăietorul de legume.

Astfel vă recomandăm călduros să citiţi cu 

atenţie acest manual înainte de punerea în 

funcţiune a aparatului.

CL 60 Trifazic

ROBOT-COUPE își dotează aparatele CL 60 cu diferite 

tipuri de motor: 

 230 / 400 V comutabil / 50 Hz / 3

 400 V / 50 Hz / 3

 220 V / 60 Hz / 3

 380 V / 60 Hz / 3

Aparatul este livrat împreună cu un cablu electric 

simplu pe care puteţi adapta ştecărul electric 

corespunzător instalaţiei Dvs. Cablul este format 

din patru fire dintre care unul este legat la masă şi 

celelalte trei sunt conectate la faze.

Dacă aveţi un ştecăr cu patru pini:

1) Conectaţi firul de masă verde şi galben la pinul de 

masă.

2) Conectaţi celelalte patru fire la pinii rămaşi.

Dacă aveţi un ştecăr cu 5 pini, racordarea ROBOT-

COUPE neavând nevoie de neutru, pinul central al 

prizei va rămâne astfel neutilizat.

Am introdus, de asemenea, câteva exemple 
privitoare la fabricaţie care vă vor permite să vă 
familiarizaţi rapid cu aparatul dumneavoastră şi să-i 
apreciaţi nenumăratele calităţi.

        PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 

A APARATULUI

• RECOMANDĂRI ELECTRICE

Înainte de conectare, verificaţi dacă parametrii 
instalaţiei electrice corespund cu valorile indicate pe 
plăcuţa tipologică a aparatului.

Apoi efectuaţi o probă de funcţionare în gol a 

aparatului pentru a vă asigura că discul se roteşte 

în sens antiorar.

Pe blocul motor, o săgeată roşie indică sensul de 

rotaţie. În cazul în care discul se roteşte în sens orar, 

inversaţi două fire:

FIRUL GALBEN-VERDE fiind masa,  
ACESTA NU TREBUIE DECONECTAT.

Inversaţi fie:  şi

  şi

  şi 

CL 60 V.V. Monofazic (Viteză variabilă)

Acest model este dotat cu un motor trifazic de  

180-260 V / 50-60 Hz.  

Alimentarea aparatului este, însă, monofazică, 

iar variatorul de frecvență transformă curentul 

monofazic în curent trifazic, adaptat motorului.

Aparatul se livrează cu un cablu electric neizolat, 

la care nu trebuie decât să adaptați fișa de curent 

adecvată instalației dumneavoastră. Acest cablu 

conține 3 fire, din care unul este legat la pământ, iar 

celelalte două sunt pentru fază și nul.

Priza de alimentare trebuie calibrată la 20 Amp.

• PANOUL DE COMANDĂ

Buton de oprire

2 butoane verzi:

Buton de pornire viteza 1, de 375 rot/min.

Buton de pornire viteza a 2-a, de 750 rot/min.

CL 60 V.V.:   variația vitezei între  
100 și 1000 rot/min.

A T E N Ţ I E !

ACEST APARAT TREBUIE LEGAT OBLIGATORIU LA MASĂ 

(RISC DE ELECTROCUTARE).
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       FUNCȚIILE PÂLNIEI  

ȘI ACCESORIILE ACESTEIA

• PÂLNIE CU MANETĂ

Această pâlnie vă permite să prelucraţi toate tipurile 

de legume:

-  lpâlnia mare de introducere 

este utilizată în cazul 

legumelor voluminoase, 

precum varza, ţelina, salata 

etc.

-  tubul se utilizează în cazul 

produselor lungi sau fragile.

Înălțimea pâlniei cu manetă este 

reglabilă în 3 poziții adaptate taliei 

operatorului. Pentru modificarea 

poziției, se deșurubează șurubul și se 

fixează în poziția dorită.

Pentru pâlnia cu manetă sunt prevăzute două tipuri 

de accesorii:

1) conul de încărcare care ajută la 

direcționarea legumelor (cu excepția 

verzei) către lame. Trebuie să 

înșurubați accesoriul pe fundul vasului, 

pe arborele motor.

2) accesoriul de evidare, care se 

utilizează numai pentru varză. 

Un accesoriu special pentru 

demontarea accesoriului de 

evidare.

• PÂLNII CU TUBURI

PÂLNIE CU 4 TUBURI

Această pâlnie este alcătuită 

din 4 tuburi drepte, dintre 

care două de Ø 50 mm și 

două de Ø 70 mm. 

Această pâlnie a fost con-

cepută pentru prelucrarea 

legumelor lungi precum 

morcovi, castraveți, praz 

etc., sau pentru prelucrarea produselor fragile pre-

cum roșii, banane etc.  

PÂLNIE CU TUBURI  

DREPTE ȘI ÎNCLINATE

Această pâlnie este 

alcătuită din două tuburi 

drepte, cu diametrul de 

75 mm, o inserție de 50 

mm și două dispozitive 

de împingere de 50 mm și 

70 mm. Datorită inserției, 

diametrul tuburilor este 

reglabil.

Datorită tubului său drept, această pâlnie asigură 

funcțiile pâlniei precedente. Diferența constă în 

faptul că aceasta este prevăzută cu un tub înclinat 

special conceput pentru tăiere oblică.

Nu este necesar un accesoriu de fixare a discului 

pentru niciuna dintre aceste pâlnii.

• PÂLNIE AUTOMATĂ

A c e a s t ă  p â l n i e  e s t e 

prevăzută pentru operațiile 

de tăiere permanentă.

E s t e  p e r f e c t ă  p e n t r u 

felierea produselor fragile 

(ciuperci, roșii), răzuirea 

m o r c o v i l o r ,  f e l i e r e a 

cartofilor, precum și pentru 

realizarea cartofilor pai, pentru a menționa doar 

câteva dintre utilizări.

Această pâlnie nu este indicată pentru anumite 

operații precum:

- felierea produselor lungi: utilizați pâlnia cu tub.

-  prelucrarea produselor voluminoase, a căror 

mărime nu permite introducerea lor în această 

pâlnie: utilizați, în schimb, pâlnia cu manetă.

Pentru pâlnia automată sunt prevăzute două tipuri 

de accesorii

1 )  A g i t a t o r u l  c a r e  a j u t ă  l a 

direcționarea legumelor (cu excepția 

verzei) către lame

2) O alimentare prea rapidă poate 

crea un blocaj; în acest caz, utilizați 

numai manivela furnizată în acest 

scop (orice alt mijloc este, de regulă, 

interzis). 

Funcția manivelei este aceea de a debloca legumele 

mari care, la un moment dat, s-ar putea bloca.
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     FIXAREA DISCURILOR ȘI 

A ACCESORIILOR

2 accesorii de evacuare:

CL 60 este livrat cu 2 accesorii de evacuare, mai 

precis un disc de evacuare negru şi un ejector special  

pentru varză. Acesta din urmă asigură o evacuare 

foarte eficientă în timpul tăierii verzei. Pentru alte 

legume, utilizaţi discul de evacuare negru.

 Cu blocul motor în faţa 
dumneavoastră, f ixaţi 
discul de evacuare negru 
sau ejectorul alb pe axul 
motor şi verificaţi dacă 
este bine poziţionat pe 
fundul vasului.

Poziţionaţi discul de care aveţi nevoie:

a) Puteţi alege între un 

disc tocător, pentru 

răzuire sau bastonaşe:

Poziţ ionaţi  discul  pe  

arborele motor. Rotiţi-l 

î n  s e n s u l  a c e l o r  d e 

ceasornic astfel încât să fie 

poziţionat corect.

Combinaţiile indicate printr-un • sunt disponibile pe 
lista noastră de preţuri pentru aparate şi accesorii.

Dimensiunile grilei pentru salată de fructe trebuie 
să fie întotdeauna mai mari sau egale cu cele ale 
discului pentru mărunţit.

Poziţionaţi grilajul pentru 
ghiveci în cuva tăietorului 
de legume.

Asiguraţi-bă că pivotul  
de centrare al grilajului 
este fixat corect în fanta 
blocului motor.

Apoi, fixaţi discul tocător 

corespunzător (disc cu 

lamă dreaptă) şi pivotaţi-l 

în sens orar pentru a vă 

asigura că este poziţionat 

corect.

Poziţionaţi grilajul pentru 
cartofi prăjiţi în cuva 
tăietorului de legume. 
Asiguraţi-vă că grilajul 
este poziţionat corect, 

dispozitivul tip pieptene 
pentru cartofi prăjiţi 
trebuie să se situeze la 
nivelul ejectorului.

Dacă utilizaţi peretele detaşabil, nu mai este necesar 
niciun alt instrument (conul de încărcare sau 
accesoriul de evidare a verzei).

Apoi, fixaţi discul tocător 

corespunzător şi pivotaţi-l 

în sens orar pentru a vă 

asigura că este poziţionat 

corect.

b) Aţi ales un echipament special de tăiere pentru 
ghiveci: acesta este format dintr-un grilaj şi un disc 
tocător special pentru ghiveci.

Discurile tocătoare pot fi montate împreună cu un 
grilaj special pentru ghiveci, în următoarele combinaţii:

c) Aţi ales un echipament special de tăiere pentru 
cartofi prăjiţi:

Echipamentul este format dintr-un grilaj special 
pentru cartofi prăjiţi şi un disc tocător special pentru 
cartofi prăjiţi.

5x5 

mm

8x8 

mm

10x10 

mm

14x14 

mm

20x20 

mm

25x25 

mm

5 mm • • • • • •
8 mm • • • • • •

10 mm • • • • • •
14 mm • • • • • •
20 mm • • • • • •
25 mm • • • • • •

Grilaj ghiveci

Tocător

Pentru a obţine un rezultat  

optim în timpul tăierii 

cartofilor pai, este neapărat 

necesar să utilizaţi peretele 

detaşabil şi să alimentaţi 

partea stângă a pâlniei (a se 

vedea fotografia alăturată).

   A T E N Ţ I E ! 
   PÂLNIE CU MANETĂ
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Introduceţi  t i ja 

balamalei în locaşurile 

s i t u a t e  î n  s p a t e l e 

blocului.

Tachetul de blocare se află 

în faţa dumneavoastră, în 

partea dreaptă.

Alegeți accesoriul de fixare a discului în funcție 

de pâlnia utilizată și tipul de legume: 

Înșurubați accesoriul pe fundul vasului, pe arborele 

motor. (cu excepția cazului în care este utilizat 

peretele detașabil).

       FIXAREA 
PÂLNIILOR  

• PÂLNIE CU MANETĂ

UTILIZAREA TUBULUI

Introduceţi legumele până în partea de sus a tubului. 

Apăsaţi pistonul şi menţineţi presiunea până la 

tăierea întregii cantităţi de legume alimentate.

Presaţi întotdeauna legumele cu ajutorul 

pistonului, pentru a evita tăieturile greşite

UTILIZAREA TUBULUI AMPLU

Așezați pâlnia dispo-

zitivului de tăiat legume 

pe blocul motor

Tachetul de  blocare se află 

în faţa dumneavoastră, în 

partea dreaptă.

Introduceţi tija bala-

malei în locaşurile situate 

în spatele blocului.

Blocaţi apoi capacul pe 

blocul motor cu ajutorul 

tachetului de blocare.

- Introduceţi legumele până sus.

- Aşezaţi pistonul pe capătul tubului.

-  Apăsaţi dispozitivul de împingere. Presiunea asupra 

dispozitivului de împingere trebuie exercitată odată 

cu tăierea legumelor. Presiunea variază în funcţie 

de tipul de tăiere, dar atenţie, o presiune prea mare 

poate deteriora calitatea tipului de tăiere şi nu 

permite creşterea cantităţii.

-  Atunci când tăiaţi varză, este de preferat să o 

tăiaţi în două şi să scoateţi cotorul pentru a evita 

eforturile inutile şi pentru a garanta cea mai bună 

calitate a produsului finit.

-  Ridicaţi dispozitivul de împingere şi eliberaţi intrarea 

în pâlnie.

• PÂLNII CU TUBURI

 Așezați pâlnia cu tuburi drepte și înclinate sau 

pâlnia cu 4 tuburi pe blocul motor, tachetul de 

agățare fiind orientat cu fața spre dumneavoastră, la 

dreapta.

Pâlnie
Tip de  

legume
Accesoriu

Manetă

Toate, cu  

excepția  

verzei și a  

cartofilor pai

Con de  

încărcare

Manetă Varză

Accesoriu de 

evidare  

a verzei + 

cheie

Manetă Cartofi pai
Perete  

detaşabil

Automat Toate Agitator

4 tuburi Toate
Niciun  

accesoriu

+

Pentru a obţine un rezultat  

optim în timpul tăierii cartofilor 

pai, este neapărat necesar să 

utilizaţi peretele detaşabil şi 

să alimentaţi partea stângă a 

pâlniei (a se vedea fotografia 

alăturată).

A T E N Ţ I E !



156

• PÂLNIE AUTOMATĂ

 și  Procedați în același mod în cazul pâlniei cu 

manetă.

 Înșurubați agitatorul 

pe arborele motor.

 Poziționați pâlnia 

automată pe blocul 

motor. Dispozitivul de 

agățare este orientat cu 

fața spre dumneavoastră, 

la dreapta.

 Introduceţi tija 

balamalei în locaşurile 

situate în spatele 

blocului.

Blocaţi apoi capacul pe 

blocul motor cu ajutorul 

tachetului de blocare.

 Introduceți manivela 

în butucul central al 

pâlniei. Învârtiți până 

când piesa din plastic 

este introdusă în butuc.

       SCHIMBAREA 

DISCULUI

Opriți aparatul (butonul roșu) înainte de a schimba 

discul.

 Cu blocul motor orientat cu fața spre 

dumneavoastră, deblocați cu mâna dreaptă 

dispozitivul de agățare din aluminiu care servește 

la blocarea pâlniei pe blocul motor.

 a)  Pâlnia cu manetă:  

 Ridicați maneta pentru a elibera vasul, rotindu-l 

spre stânga pentru a permite înclinarea în 

spate a pâlniei și deșurubați conul de încărcare 

sau accesoriul de evidare. În cazul accesoriului 

de evidare, se utilizează instrumentul de 

demontare prevăzut în acest scop.

b)  Pâlnia cu tuburi:  

Scoateți în prealabil inserțiile și dispozitivele 

de împingere, apoi ridicați pâlnia astfel încât să 

o faceți să se încline în spate pentru a elibera 

vasul.

c)  Pâlnia automată  

Ridicați capul accesoriului de tăiat legume 

astfel încât să-l faceţi să se încline în spate 

pentru a elibera vasul.

 Desfaceți discul ridicându-l de margini.

 În cazul unui echipament pentru salata de fructe, 

se recomandă scoaterea simultană a ansamblului 

grilă + disc. Pentru a facilita operația, puteți utiliza 

discul de evacuare, răsucindu-l. Apoi, scoateți 

discul de evacuare utilizând cele două orificii.

 În cazul în care discul este blocat, răsuciți-l ușor în 

sens invers acelor de ceasornic, rotind discul de 

evacuare.

  În cazul montajului unui echipament de tăiere 

pentru ghiveci, vă recomandăm să curăţaţi 

interiorul cuvei cu ajutorul unei cârpe sau a unui 

burete umed şi mai ales derivaţia pe care se 

poziţionează grilajul.

Se recomandă scoaterea simultană a ansamblului 

grilă + disc. Pentru a facilita operația, puteți utiliza 

discul de evacuare, răsucindu-l.

Utilizaţi întotdeauna un grilaj curăţat corect. 

Nu tăiaţi niciodată produse moi după produse dure, 

fără a curăţa în prealabil grila în mod corect.

Utilizaţi un D-Clean Kit (ref. 39881) pentru curăţare 

uşoară şi rapidă a grilelor pentru salată de fructe 5x5, 

8x8 şi 10x10. 

  Apoi montați discul de evacuare, discul pentru 

mărunțit, discul răzuitor sau discul pentru tăierea 

sub formă de bastonașe, sau echipamentul 

pentru salata de fructe, așa cum s-a indicat în 

capitolul anterior la punctele 1) și 2) pentru pâlnia 

respectivă.
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  Închideţi capacul dispozitivului pentru tăiat  

legume şi blocaţi-l pe blocul motor cu ajutorul 

tachetului de blocare. Puneți din nou aparatul în 

funcțiune.

    ALEGEREA DISCURILOR

    ÎNTREŢINERE

• INEL DE ETANŞARE

Inelul de etanşare al axului motor trebuie să fie cu 

regularitate uns cu ulei (a se utiliza ulei de masă).

Pentru a păstra o etanşeitate perfectă a motorului, 

se recomandă verificarea cu regularitate a stării de 

uzură a acestui inel şi înlocuirea acestuia, dacă este 

necesar.

Acest inel de etanşare poate fi înlocuit cu uşurinţă, 

fără a fi necesară demontarea motorului, în plus, vă 

recomandăm să aveţi grijă să-l păstraţi în stare bună.

• LAME ŞI DINŢI

Lamele şi dinţii tuturor discurilor noastre reprezintă 

piese de uzură, aşadar este necesară înlocuirea 

periodică a acestora pentru a obţine aceeaşi calitate 

de tăiere.

• DISCURI RĂZĂTOARE

Discurile răzătoare se deteriorează în timp. Se 

recomandă înlocuirea periodică a acestora pentru a 

obţine aceeaşi calitate de tăiere.

      CURĂŢARE

Scoateţi gâtul de capul tăietorului de legume, de 

discul, apoi scoateţi grila şi discul de evacuare.

Nu se recomandă curăţarea în maşina de spălat vase, 

deoarece poate duce la înnegrirea aluminiului. În 

schimb, vă recomandăm să spălaţi aparatul de mână 

cu ajutorul unui detergent de vase şi să îl uscaţi după 

clătire.

În cazul curăţării în maşina de spălat vase, vă sugerăm 

să utilizaţi un produs de spălare „special pentru 

aluminiu”.

Nu introduceţi niciodată blocul motor în apă. 

Curăţaţi-l cu ajutorul unei cârpe umede sau unui 

burete umed.

A T E N Ţ I E !

Din motive de siguranţă, vă recomandăm 
să deconectaţi întotdeauna aparatul de la  
sursele de alimentare înainte de a trece la 
operaţia de curăţare (risc de electrocutare).

Verificaţi dacă detergentul dumneavoastră 

poate fi utilizat în cazul pieselor din 

aluminiu. În realitate, anumiţi agenţi de 

curăţare prea  alcalini (având o concentraţie 

ridicată de sodă sau de amoniac, de 

exemplu) nu sunt deloc compatibili cu 

aluminiul şi pot înnegri piesele.

I M P O R T A N TGHIVECI

G 5x5  morcov / dovlecel / castravete / ţelină 

G 8x8  cartof / morcov / dovlecel /sfeclă 

G 10x10  cartof / morcov / dovlecel / sfeclă / nap / ceapă / măr

G 14X14  cartof / morcov / dovlecel / nap / ţelină 

G 20X20  cartof / morcov / dovlecel / ananas / nap

G 25X25 cartof / dovlecel / nap / măr / melon / pepene verde

G 50X75  salată

CARTOFI PRĂJIŢI  
C 8x8  cartof

C 10X10  cartof

C 10X16  cartof

FELIOTOARE

F 0,6 migdale

F 0,8 varză

F 1  morcov / varză / castravete / ceapă / cartof / praz

F 2/P 3   citron / morcov / ciupercă / varză / cartof / castravete / 

dovlecel / ceapă / praz / piper

F 4/P 6   pătlăgea vânătă / sfeclă / morcov / ciupercă / castravete / 

piper / ridiche / salată / cartof / tomate

F 8/F 10  pătlăgea vânătă / cartof / dovlecel / morcov

F 14 cartof / dovlecel / morcov

FELIOTOARE ONDULATE

FO 2 sfeclă / cartof / morcov / dovlecel

FO 2 sfeclă / cartof / morcov / dovlecel

FO 2 sfeclă / cartof / morcov / dovlecel

RĂZUIRI

R 1,5  ţelină / brânză

R 2  morcov / ţelină / brânză

R 3  morcov

R 5  varză / brânză

R 7 varză / brânză

R 9 varză / brânză

Parmezan / Chocolate
Ridiche

BASTONAŞE

B 1x8  morcov / ţelină / cartof / dovlecel

B 2x2  morcov / ţelină / cartof

B 2,5x2,5  morcov 

B 2x4  morcov / sfeclă / dovlecel / cartof

B 2x6  morcov / sfeclă / dovlecel / cartof

B 2x10  morcov / sfeclă / dovlecel / cartof / ţelină

B 4x4  pătlăgea vânătă / sfeclă / dovlecel / cartof

B 6x6  pătlăgea vânătă / sfeclă / ţelină / dovlecel / cartof

B 8x8  ţelină / cartof
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       CARACTERISTICI 

TEHNICE

• MASĂ

 Netă  Ambalat

Bloc motor 43 kg 57 kg

Pâlnie automată 13 kg 16 kg

Pâlnie cu manetă 7 kg 12 kg

Pâlnie cu tuburi 8 kg 11 kg

Cărucior 8 kg 10 kg

Disc 0,5 kg 0,6 kg

• DIMENSIUNI (en mm)

• ÎNĂLŢIMEA DE LUCRU

Vă recomandăm să instalați CL 60 pe o suprafață 

stabilă. Nu se specifică nicio înălțime de lucru, 

deoarece acesta este un aparat instalat pe sol.

• NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul continuu echivalent de presiune acustică în 

timpul funcţionării în gol a tăietorului de legume  

CL 60 se situează sub 70 dB(A).

• CARACTERISTICI ELECTRICE

CL 60 V.V. monofazat 

Motor
Viteză 

(rot/min)

Intensitate

(Amp.)

230/400 V/50 Hz 
comutabil 

375
230 V=4,5
400 V=2,6

230 V=4,1

400 V=2,3750

400 V/50 Hz
375 2,7

750 3,4

220 V/60 Hz
450 4,7

900 6,5

380 V/60 Hz
450 2,5

900 3,5

Motor
Viteză 

(rot/min)

Intensitate

(Amp.)

230V/50-60 Hz 100 și 1000 5,8

CL 60 trifazat

-  Puterea este specificată pe placa noastră de 

date.

CL 60 este echipat cu un sistem de siguranţă 

magnetic care antrenează oprirea motorului 

la deschiderea pâlniei sau a vasului, împiedicând 

astfel accesul la instrumentul care taie atâta timp cât 

acesta este în mişcare.

La deschiderea capacului, motorul se opreşte.

Pentru a pune din nou în funcțiune aparatul, 

este suficient să reînșurubați capacul, cu ajutorul 

dispozitivului de agățare, și să apăsați butonul de 

pornire.

În cazul utilizării pâlniei cu manetă, imediat ce 

maneta se îndepărtează de vas, motorul se oprește. 

Pentru a pune din nou în funcțiune aparatul, este 

suficient să așezați din nou maneta pe linia vasului.

Aceste modele sunt echipate cu o protecție termică 

care oprește automat motorul în cazul funcționării 

prelungite sau în cazul supraîncărcării.

În acest caz, aşteptaţi ca aparatul să se răcească 

înainte de a-l repune în funcţiune.

Este absolut necesar ca tija articulației metalice să fie 

așezată la locul ei, în spatele blocului motor, înainte 

de a pune în funcțiune aparatul.

    SECURITATE

Cuțitul și lamele sunt instrumente ascuțite și 

trebuie utilizate cu atenție.

A T E N Ţ I E !
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    NORME

Consultaţi declaraţia de conformitate de la pagina 

      CL 60 V.V.  

VITEZĂ VARIABILĂ

• CARACTERISTICI

Cu CL 60 V.V. cu viteză variabilă, precizia tăierii este 

și mai mare datorită unui interval de viteze cuprins 

între 100 și 1000 rot/min.

Această variație permite adaptarea vitezei în funcție 

de tipul de tăiere și de textura fructelor sau legumelor 

prelucrate, ceea ce conferă o flexibilitate foarte 

ridicată în utilizare, o precizie remarcabilă a tăierii și 

o calitate optimă. 

În varianta standard, CL 60 V.V. cu viteză variabilă 

este echipat cu o pâlnie automată în întregime 

din inox. Opțional, poate avea o pâlnie cu mâner, 

o pâlnie cu tuburi.

Nu încercaţi niciodată să suprimaţi sistemele 

de blocare şi de siguranţă.

Nu introduceţi niciodată obiecte în recipientul 

de lucru.

Nu presaţi niciodată ingredientele cu mâna.

Nu supraîncărcaţi aparatul.

Nu lăsaţi niciodată aparatul să funcţioneze în 

gol. 

R E A C T I V A R E
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Delegación comercial en España:  

Riera Figuera Major, 43 

08304 Mataró (Barcelona) 

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

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

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

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

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

www.robot-coupe.com




