
NSTRUKCJA MONTAŻU
I OBSŁUGI

Czeski producent urządzeń dla gastronomi 

Urządzenie do gotowania makaronu

CP-74 ET / CP-78 ET

RM LOTUS 

700 SUPER
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Oświadczenie zgodności norm

Producent oświadcza, że urządz. są zgodne z normami CEE  90/396, paragraf nr.22/1997 Sb. i nr. 
258/2000 Sb. o ochronie zdrowia , przepisem nr. 38/2001 Sb. Montaż musi być przeprowadzony 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

Uwaga, Producent nie odpowiada za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio przez: złą instala-
cję, niewłaściwą obsługę lub przeróbki, niedostateczną konserwację lub inne przyczyny niezgodne 
z punktami warunków sprzedaży.Urządzenie to przeznaczone jest do profesjonalnego używania i 
musi być obsługiwane osobami o odpowiedniej kwalifikacji. Części, które były po nastawieniu zabez-
pieczoneprzez producenta lub odpowiedzialnego pracownika nie mogą być zmieniane. 

Dane techniczne

Tabliczka znam. znajduje się na tylnej ścianie urządzenia. Przed montażem należy zapoznać się ze 
schematem podł. elektr. załączonym do instrukcji oraz następujące informacje.
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Typ 

CP-74 ET

CP-78 ET

Pojemność 
wanny (l)

Objem vany
 (l)

wymiar kosza
(cm)

Objem vany
 (l)

wymiar kosza
(cm)

Objem vany
 (l)

wymiary zew.
(cm)

Wypuszc-

zanie wody 
Napięcie

(V/Hz)
Prąd max. 

(A)
Moc max. 

(kW)
Przyłącze 
wody

28

2 x 28

do wyboru

do wyboru

30,5x33,5x30

2x 30,5x33,5x30

40 x 70 x 90 v

80 x 70 x 90 v

tak

tak

8,75

17,5

400 / 3N / 50 

400 / 3N / 50

6,0

12,0

1/2“

1/2“

Waga
(kg)

48

82

Kosze do  CP  - możliwe kombinacje ustawienia 

A

B

C

D GN 1/6 wymiar w cm: 14 x 10 x 20 

GN 1/4 wymiar w cm: 14 x 16 x 20 

GN 2/4 wymiar w cm: 14 x 32 x 20 

GN 1/1 wymiar w cm: 29 x 32 x 20 

Informacje dodatkowe

Nierdzewna spawana komora

• Optymalny dobór mocy do pojemności

• Obracane grzałki umożliwiające łatwe czyszczenie

• Filtr nieczysości 

• Mocny kosz

• Masywna konstrukcja

• Ergonomiczne wykonanie 

• Prosta obsługa

• Nierdzewna spawana komora
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Kontrola opakowania i urządzenia

Urządzenie opuszcza nasze magazyny w pewnym opakowaniu, na którym są umieszczone od-
powiedniesymbole i urządzenia. We wnątrz opakowania znajduje się instrukcja obsługi. Jeśli za-
uważymy uszkodzenie opakowania, należy niezwłocznie reklamować u spedytora.Reklamacja 
powinna byc spożądzona pisemnie, potwierdzona podpisami obu stron.Późniejsze reklamacje nie 
będą akceptowane.
Ważne

Niniejsza instrukcja powinna być przeczytana z uwagą, poneważ zawiera ważne informacje bezpi-
eczeństwa, montażu oraz obsługi.

• Polecenia ważne są dla tego urządzenia.
• Instrukcją należy starannie przechować.
• Niedopuszczac do urządzń dzieci.
• Przy sprzedaży lub przemieszczeniu urządz. należy się upewnić, że obsługa lub serwis zapoznał 
się z instrukcją obsługi i montażu.
• Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba do tego przeszkolona.
• Używać wyłącznie do pieczenia w dużej ilości oleju.
• Nie uruchamiać bez dozoru.
• Zaleca się przegląd urządz. minimum 1 raz w roku przez pracowników serwisu.
• Przy wymianach części używać części zamienne oryginalne.
• Urządzenie nie należy czyścić prądem wody lub prysznicem .
• Podczas awarii lub złej pracy urządzenia należy odłączyć (woda, elektr. gaz) i wezwać autoryzo-
wany serwis.
• Producent nie odpowiada za szkody wynikłe złym montażem oraz nie przestrzeganiem w / w za-
sad.

Parametry przyłączonej wody

• Twardość wody musi być w granicach 0,5 - 5 ° franciskich. 
• Ciśnienie wody musi być w granicach 50 - 250 kPa.
• Zawartość chloru w wodzie nie może być wyższa niż 10 ppm, (grozi to uszkodzeniem wanny)
• Przewodność elektrycznat : 50 - 2000 uS/cm(20°C)



Montaż

Istrukcja techniczna obsługi i regulacji.

Do wyłącznego użytku techników specjalistycznych.
Instrukcja ta przeznaczona jest dla technika specjalisty, aby podłaczenie było przeprowadzone do-
kładnie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Jakakolwiek praca przy urządzeniu musi być wykonana po wcześniejszym jego wyłączeniu. 

Jeśli urządz. nie może być odłączone, wszelkie prace należy wykonać ze szczególną ostroż-

nością.

Umieszczenie.

Dla prawidłowej pracy pieca, pomieszczenie w którym urządzenie ma być instalowane musi posia-
dać dobrą wentylację. Jeśli piec będzie się stykał ze ścianami mebli - płyta mebli musi być odporna 
na temp. 60 st. C. Montaż, regulację oraz oddanie do urzytku musi przeprowadzić osoba do tego 
kwalifikowana, posiadająca uprawnienia zgodne z obowiązującymi normami.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. Po ustawieniu piec należy 
wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek ( maksymalna nierówność do 2 st.).

Urządzenie może być montowane samodzielnie lub w zestawie z urządzeniami naszej produkcji.
Należy bezwzględnie utrzymać odległość minimum 10 cm. od materiałów łatwopalnych.
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Podłączenie przewodu elektr. do sieci

Przewód elektryczny powinien posiadać oddzielny bezpiecznik, odpowiadający mocy instalowane-
go pieca. Moc urządzenia należy skontrolować na tebliczce znamionowej umieszczonej nabocz - 
nej ścianie urządzenia.
Kostka zaciskowa znajduje się na dole tylnej ściany. Przewód uziemiający musi być dłuższy od 
pozostałych przewodów. Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do sieci. Między urządzeniem 
a siecią należy zamontować wyłącznik zabezpieczający zgodny z normami.Przewód uziemiający 
nie może być podłączony do tego wyłącznika.

Przewód elektr. powinien być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie nie osiągnął temp. o 50 st. 
wyższej od otoczenia. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić czy:
• bezpiecznik wewn. oraz instalacja są odpowiednie do obciążenia urządz.(patrz tabl. znam.)
• instalacja posiada uziemienie zgodne z normami
• wył. zabezp. jest łatwo dostępny
Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie zachowania odpowiednich norm 
lub naruszenia w / w zasad

Przed użyciem, urządzenie należy wyczyścić (patrz rozdz. czyszczenie i konserwacja). Urządzenie 
musi być uziemiony za pomocą śruby z oznaczeniem uziemienia.

Czyszczenie i konserwacja

Zalecany jest przegląd wykonany firmą serwisową przynajmniej raz w roku. Wszelkie naprawy i Zalecany jest przegląd wykonany firmą serwisową przynajmniej raz w roku. Wszelkie naprawy i 
przeglądy może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Optymalnym 
wariantem jest mieć zawarta umowę z firmą serwisową o dokonywaniu przeglądów.

UWAGA! Urządzenia nie należy myć prysznicem lub strumieniem  wody pod ciśnieniem.. Urządz. 
należy czyścić codziennie. Codzienne mycie zapewnia dłuższą pracę urządzenia.Przed przystąpie-
niem do mycia upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z prądu. Zawsze należy wyłączyć wył. 
główny. Części nierdzewne myć wilgotną szmatką nasączoną płynem następnie spłukać i wytrzeć 
do sucha. Nie używać środków antykorozyjnych.
                                         
Czyszczenie grzałek - wyłączyć urządzenie obrucić grzałki do pozycji czyszczenia rys.2 Grzałki 

czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Opuścić grzałki do pozycji pracy, całość przedstawia rys.2
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Konserwacja

Zalecany jest przegląd wykonany przez firmę serwisową przynajmniej raz w roku. Wszelkie 

naprawy i przeglądy może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

Optymalnym wariantem jest mieć zawarta umowę z firmą serwisową o dokonywaniu 

przeglądów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Uwaga! Przed użyciem urządzenie należy umyć ciepłą wodą z płynemi i odkleić folie ochronne 

a nastpnie spłukać wodą i wytrzeć.          

Sprawdzić czy zawór spustowy (C) jest zamknięty. Napełnić urządzenie wodą aż do poziomu  

zaznaczonego na tylnej ścianie. Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym, obrotem 

wyłącznika (A) z pozycji „0“ na żądaną wartość w rozpięciu 30°C - 110°C. Kontrolki biała i  

zielona będą świecić. Kontrolka biała świeci, gdy urządzenie jest podłączone do prądu elektr.. 

Kontrolka zielona świeci, jeśli są załączone grzałki. Kontrolka zielona zgaśnie, jeśli urządz. 

zagrzeje się do żądanej temp.Urządzenie wyłączymy obracając wyłącznik  do pozycji „0“.

Wypuszczenie wanny:

Użytkownik powinien się zaopatrzyć w odpowiedni pojemnik do wypuszczenia wody z wanny. 

Pojemnik powinien być z materiału odpornego na wysoką temp. oraz powinien być umiszczony 

tak, aby zapobiec zamoczeniu podłogi.  Nasadzić wąż odpływu w/g rysunku (rys.3). 
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Zawór napuszczający wodę (obr. 2)

Rysunek wymiarowy przyłączy (rys. 1)

BA

Odpływ R 1GF

Przyłącze wody R 1/2GM

A

B

Przyłącze elektryczne

Tabliczka znamionowaD

C

D

E

C
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Schemat podłączenia CP-74ET (rys. 4)

Listwa

Przełącznik

Termostat

Kontrolka biała

Kontrolka zielona

Grzałka

A

B

C

D

E

F
F

C

E

D

B

A

Odpływ i przyłącze wody  (rys. 3)

Przyłącze wody R 1/2 GM

Przyłącze odpływu R 1 GF 

Zawór spustowy

Uchwyt zaworu

Przelew

A

B

C

D

E

A

B
D

E
C
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Schemat podłączenia CP-78ET (rys. 5)

Listwa

Przełącznik

Termostat

Kontrolka biała

Kontrolka zielona

Grzałka

A

B

C

D

E

F

F

C

E

D

B

A


