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1 Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia w jaki sposób obsługiwać prawidłowo oraz zgodnie z jego 
przeznaczeniem urządzenie EUROMAT.
W instrukcji zawarto istotne wskazówki umożliwiające bezpieczną, prawidłową i ekonomiczną 
eksploatację urządzenia EUROMAT. Ich przestrzeganie pozwala na:
- uniknięcie zagrożeń,
- optymalizację i przyspieszenie przebiegu pracy, 
- zminimalizowanie kosztów napraw i czasów przestojów,
- zwiększenie niezawodności i żywotności urządzenia EUROMAT. 

1.1 Symbole bezpieczeństwa
Użyte w niniejszej instrukcji obsługi symbole bezpieczeństwa wykonano zgodnie z ISO 3864-2. 
Opatrzono je następującymi oznaczeniami:

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Założyć rękawice 
Ostrożnie nakładać 
środek czyszczący!

1

2

3

Pozycja Opis Funkcja
1 Symbol 

bezpieczeństwa
Grafi czne przedstawienie zagrożenia za pomocą 
piktogramów wg BGV A8

2 Klasa ostrzeżenia Klasyfi kacja zagrożenia

3 Tekst Rodzaj zagrożenia i skutki i / lub środki 

1.1.1 Znaczenie klasy ostrzeżenia
Klasa ostrzeżenia wskazuje na skalę i prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń i podzielona ją na 
cztery kategorie:

Zagrożenie
Ostrzega przed ewidetnie niebezpiecznymi sytuacjami, w wyniku których może dojść do śmierci 
lub mogą być powodem ciężkich (nieodwracalnych) obrażeń. Symbol ten ogranicza się do sytuacji 
ekstremalnych.

Ostrzeżenie
Ostrzega przed niebezpiecznymi sytuacjami, w wyniku których może dojść do śmierci lub mogą być 
powodem ciężkich (nieodwracalnych) obrażeń.

Ostrożnie
Ostrzega przed niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą być powodem ciężkich (odwracalnych) 
obrażeń.

Ostrożnie bez piktogramu
Ostrzega przed możliwością wystąpienia szkód materialnych i nieprawidłowym użyciem.
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1.2 Symbole ogólne
W instrukcji użyto dodatkowo następujących symboli:

     Informacja
     Wskazuje na szczególne informacje i wskazówki. 

     Woda pitna
     Użyć wody do picia (zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej).

1.3 Skróty
W instrukcji użyto następujących skrótów:

IO = Instrukcja obsługi

1.4 Gwarancja
Warunki gwarancji podano w Ogólnych Warunkach Handlowych.
Celem możliwie najszybszego załatwienia naprawy gwarancyjnej należy postępować w następujący 
sposób:

1. Prosimy o podanie dokładnej nazwy pieca.
    => Nazwa pieca znajduje się na tabliczce znamionowej 
 (umieszczono ją po lewej lub prawej stronie).
2. Prosimy o podanie numeru seryjnego pieca.
    => Numer seryjny można odczytać przy otwartych drzwiczkach z płyty czołowej. 
 (po lewej u góry lub po prawej na dole) pieca.
3. Prosimy o podanie usterki.
4. Przed usunięciem usterki prosimy o wyczyszczenie pieca.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Informacje ogólne
W nieniejszym rodziale zebrano istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji. 

Z niniejszym rozdziałem powinny zapoznać się i zrozumieć go wszystkie osoby mające styczność z 
urządzeniem EUROMAT.

Poniższe wskazówki bezpieczeństwa stanowią uzupełnie do obowiązujących krajowych przepisów 
BHP.

Należy bezwględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Zasadniczo wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi na miejscu 
przepisami bezpieczeństwa.

Wskazówki bezpieczeństwa
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2.1.1 Powinności użytkownika
Użytkujący urządzenie jest zobowiązany, by dopuszczać do pracy z piecami na gorące powietrze wyłącznie 
osoby, które zapoznały się uprzednio z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania 
wypadkom i zostały poinstruowane w zakresie obsługi tego rodzaju pieców.
Osoby te muszą mieć ukończone przynajmniej 16 lat.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą obsługiwać piece na gorące powietrze wyłącznie pod nadzorem.

2.1.2 Powinności personelu
Wszystkie osoby obsługujące piece na gorące powietrze przed przystąpieniem do pracy są zobowiązane do 
przeczytania w całości i zrozumienia instrukcji obsługi. 
Fakt ten powinien zostać potwierdzony ich własnoręcznym podpisem.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Piec EUROMAT B4 / B8 jest przeznaczony wyłącznie do pieczenia i smażenia bedących powszechnie w 
sprzedaży wyrobów pieczonych lub smażonych przeznaczonych do spożycia. Inne lub wykraczające poza 
wymienione zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Za powstałe w ten sposób szkody 
fi rma WIESHEU GmbH nie ponosi odpowiedzialności.

Nie należy nigdy podgrzewać wyrobów alkoholowych lub 
palnych w piecu na gorące powietrze!

ZAGROŻENIE

Zagrożenie pożarem!
Nie wkładać żadnych 
wyrobów alkoholowych 
lub palnych do pieca!

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarem!
Nie umieszczać żadnych 
przedmiotów w / na 
piecu lub jego pobliżu!

ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo 
wybuchu!
Nie wkładać żadnych 
materiałów grożących 
wybuchem do pieca!

ZAGROŻENIE

Połączenia elektryczne!
Chronić wszystkie 
podzespoły elektryczne 
przed wilgocią i kurzem!

Nie wolno nigdy podgrzewać wyrobów grożących 
wybuchem w piecu na gorące powietrze!

Chronić wszystkie podzespoły elektryczne przed wilgocią 
i kurzem!

Nie należy użytkować pieca na gorące powietrze w 
miejscach, gdzie jest mokro lub panuje wilgoć. 

Nie należy wystawiać pieca na gorące powietrze na 
działanie deszczu.

Nie należy składować żadnych przedmiotów w / na piecu 
lub w jego pobliżu.

Wskazówki bezpieczeństwa
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OSTROŻNIE

Usterka techniczna!
W przypadku usterki 
wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka!

Piec należy używać wyłącznie, gdy znajduje się on w 
nienagannym stanie technicznych. Przed rozpoczęciem 
wszelkich prac (czyszczenie, serwis, napełniania etc.) 
należy sprawdzić piec pod kątem uszkodzeń.
Wszystkie elementy muszą być prawidłowo 
zamontowane i spełniać wszystkie wymogi gwarantujące 
bezawaryjną eksploatację pieca.

W przypadku zauważenia uszkodzeń należy odłączyć wtyczkę sieciową i oznaczyć wyraźnie 
uszkodzenia oraz umieścić tabliczkę informacyjną "Piec uszkodzony - nie włączać".

Należy zlecić naprawę usterek.

Prace konserwacyjne i naprawy może przeprowadzać jedynie autoryzowany serwisant na zlecenie 
WIESHEU GmbH z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Wszelkie urządzenia i układy ochronne muszą być zamontowane i ponownie założone po każdej 
konserwacji i naprawie. Nie wolno mostkować krańcowych wyłączników bezpieczeństwa.
Bez zgody producenta nie wolno dokonywać żadnych zmian, przeróbek i modyfi kacji urządzenia  
.

Raz do roku piec należy poddać kontroli przez uprawnioną osobę pod kątem bezpieczeństwa 
eksploatacji. Kontrola przeprowadzana jest na zlecenie użytkującego.

     Celem przeprowadzania regularnych kontroli bezpieczeństwa zalecamy zawarcie 
     umowy na konserwację z partnerem serwisowym WIESHEU GmbH. 

2.3 Odpowiedzialność
Użytkujący oraz personel obsługujący są zobowiązani do przestrzegania zaleceń zawartych w 
instrukcji eksploatacji.

Należy przestrzegać powszechnie obowiązujących oraz miejscowych przepisów BHP.

Firma WIESHEU GmbH nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi, 
pieczenia z nieprawidłowo ustawionymi parametrami, niewłaściwie przeprowadzonej konserwacji i 
napraw lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Dotyczy to również zmian, przeróbek i modyfi kacji 
urządzenia. W takich przypadkach gwarancja fabryczna wygasa.

Należy używać wyłącznie części zamiennych dopuszczonych przez producenta. Firma WIESHEU 
GmbH nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użycia nieoryginalnych części zamiennych.

Wskazówki bezpieczeństwa
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W trakcie transportu należy ostrożnie unosić piec!

Piec należy ustawić na równym, stabilnym podłożu 
odpowiednim do ciężaru pieca.

Po uniesionymi, wiszącymi ciężarami nie mogą 
przebywać żadne osoby lub sięgać pod nie!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zgniecenia i 
uderzenia!
Należy ostrożnie 
transportować piec

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zgniecenia i uderzenia!
Nie wchodzić pod 
zawieszone ciężary!

Celem uniknięcia nadmiernego gromadzenia się ciepła 
piec należy ustawić minimum 20 mm od ściany.  

Otwory wentylacyjne ścianek bocznych i ścianki tylnej nie 
mogą być zasłonięte.

W przypadku elektrycznego przeciążenia pieca 
występuje ryzyko powstania pożaru. Gniazdko musi 
posiadać zabezpieczenie.

Nie wolno umieszczać foli, papieru lub naklejanych 
etykiet etc przy piecu.
Przed pierwszym uruchomieniem pieca należy usunąć z 
niego wszystkie folie ochronne.

OSTROŻNIE

Nagromadzenie się 
ciepła!
Otwory wylotowe i 
wentylacyjne nie mogą 
być zasłonięte!

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarem!
Przeciążenie 
elektryczne Gniazdko 
musi posiadać 
zabezpieczenie!

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarem!
Nie umieszczać foli, 
papieru lub naklejanych 
etykiet przy piecu!

Wskazówki bezpieczeństwa

2.4 Niebezpieczeństwo zranienia/ pozostałe zagrożenia
Opisywany piec na gorące powietrze został skontruowany przez producenta zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wszystkie piece przed opuszczeniem zakładu 
producenta poddawane są wnikliwej kontroli.

Jednakże w przypadku ich nieprawdiłowej eksploatacji mogą być źrodłem zagrożeń dla 
zrowia i życia użytkownika lub osób trzecich, ewentualnie prowadzić do nieprawidłowej pracy 
urządzenia lub innych szkód materialnych.
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OSTROŻNIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

2.4.3 Zagrożenia ze strony połączeń elektrycznych

Podłączenie do sieci elektrycznej oraz wszelkie prace 
na osprzęcie elektrycznym pieca może przeprowadzać 
wyłącznie przeszkolony, znający produkt elektryk 
zgodnie z zasadami elektrotechniki. 

Przed rozpoczęciem prac na osprzęcie elektrycznym wyłącznik główny należy ustawić w 
pozycji „WYŁ.“ i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Po odłączeniu zasilania nie 
wszystkie podzespoły elektryczne są całkowicie rozładowane. 
Należy odczekać przynajmniej 2 minuty do całkowitego rozładowania wszystkich 
podzespołów.

Wtyczka sieciowa musi być dostępna również po zainstalowaniu urządzenia, aby 
zagwarantować w każdej sytuacji mozliwość jej szybkiego odłączenia. 
Jeżeli nie jest to możliwe, użytkujący powinien zamontować układ (wyłącznik główny) 
umożliwiający odłączenie od sieci. 

Należy chronić wszystkie podzespoły elektryczne przed 
wilgocią i kurzem. Istotne funkcje, np.: 
układy bezpieczeństwa mogą ulec uszkodzeniu, co 
może spodować szkody osobowe oraz uszkodzenia 
elementów urządzenia. 

ZAGROŻENIE

Połączenia elektryczne!
Chronić wszystkie 
podzespoły elektryczne 
przed wilgocią i kurzem!

2.4.4 Zagrożenia przy umieszczaniu żywności
Woda zasilająca piec musi być jakości wody pitnej (zgodnie z rozporządzeniem o wodzie 
pitnej) a jej temperatura nie może przekraczać 50 °C.
Celem polepszenia jakości wody można zastosować różnego rodzaju fi ltry i instalacje 
uzdatnianiające.

Piec należy czyścić z dużą starannością. Tylko w 
czystym piecu można przygotować produkty bez zarzutu 
pod względem higienicznym.

2.4.5 Szkody spowodowane wodą

Zamontowany w pobliżu pieca zawór wodny można 
otwierać wyłącznie, gdy piec pracuje i należy go 
następnie ponownie zamknąć.
Ciśnienie wody nie może przekraczać podanego na 
tabliczce bezpieczeństwa. W razie potrzeby użytkujący 
powinien zamontować reduktor ciśnienia.

OSTROŻNIE

Szkody 
spowodowane wodą!
Odciąć zasilanie w 
wodę po zakończeniu 
pracy!

OSTRZEŻENIE

Higiena!
Należy dokładnie 
oczyścić piec!

Wskazówki bezpieczeństwa



Strona 10
Instrukcja obsługi EUROMAT E2 - piec piekarniczy 

2.4.6 Niebezpieczeństwo poparzenia!

Z tyłu pieca przez króciec odlotowy wydobywa się 
gorąca para. Piec należy ustawić w taki sposób, 
by wydobywająca się para nie spowodowała szkód 
osobowych lub materialnych.

Należy odciąć niezwłocznie dopływ wody w przypadku 
uszkodzenia zaworu elektromagnetycznego lub 
gdy zawór garowania jest trwale przełączony. 
Dalsze użytkowanie jest zabronione, występuje 
niebezpieczeństwo poparzenia gorącą parą. 

Nie należy próbować usuwać usterki samodzielnie, lecz należy skontaktować się z partnerem 
serwisowym WIESHEU GmbH. 

Aby zapobiec poparzeniu się rozgrzaną cieczą nie należy 
umieszczać w piecu pojemników z cieczą lub substancją, 
która przy podgrzewaniu przechodzi w stan płynny 
powyżej wysokości oczu.

Pomimo zastosowania układów zabezpieczających przy 
otwieraniu drzwiczek wydobywa się gorąca para, rama i 
szyba drzwiczek nagrzewają się. 
Należy założyć rękawice ochronne i ostrożnie otwierać 
drzwiczki.

W komorze pieczenia panuje wysoka temperatura. 
W pobliżu gorących powierzchni występuje zagrożenie 
poparzenia!
Należy stosować żaroodporne rękawice lub łapki 
kuchenne do wkładaniu i wyjmowania pieczonych 
wyrobów. Podczas tych czynności należy postępować 
bardzo ostrożnie i unikać kontaktu z rozgrzanymi 
powierzchniami.
Zapełnioną blachę należy wsuwać wyłącznie wtedy, gdy 
zaczepy są prawidłowo zawieszone.

Przed rozpoczęciem wszelkich prac serwisowych lub czyszczeniem piec należy ostudzić.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Ostrożnie przy gorącym 
piecu, wytwarza się 
gorąca para!

ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Nie wstawiacz cieczy 
do pieca powyżej 
wysokości oczu!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Założyć rękawice 
ochronne Drzwiczki 
pieca otwierać ostrożnie!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Założyć rękawice ochronne
Blachy wyciągać i wkładać 
ostrożnie!

Wskazówki bezpieczeństwa
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3 Opis techniczny
W niniejszym rozdziale opisano sposób działania elementów oraz podzespołów pieca na gorące 
powietrze. Należy zwrócić uwagę na to, że zostały opisane również dodatkowe układy (opcje).

3.1 Elementy pieca
Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy pieca EUROMAT.

Pozycja  Opis
1 Piec na gorące powietrze

2 Panel sterowania (jego opis zamieszczono w oddzielnym podręczniku obsługi)

3 Tabliczka znamionowa (niewidoczna na bocznej ściance)

4 Komora pieczenia

5 Drzwiczki pieca

6 Uchwyt drzwiczek

7 Opcja ProClean (system samooczyszczania)

EUROMAT  1200 widok z przodu i od tyłu

Opis techniczny

1 2 3

4567
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Pozycja  Opis
1 Numer seryjny (przy drzwiczkach pieca:  po prawej na dole)

2 Zaczepy po lewej

3 Zamek drzwiczek

4 Czujnik temperatury

5 Jako opcja: dysza ProClean 

6 Blacha

7 Osłona wentylatora 

8 Zaczepy po prawej

9 Uszczelnienie drzwiczek

Komora pieczenia przy otwartych drzwiczkach

2

7

6

5
4

3

1

8

9

Opis techniczny
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Pozycja  Opis
1 Przyłącze powietrza odlotowego

2 Przyłącze elektryczne

3 Przyłącze wody 3/4“ garowanie  

4 Przyłącze wody 3/4“ opcja ProClean

5 Odpływ wody 50 mm

Tylna strona pieca

Opis techniczny

243

1

5
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3.2 Stan urządzenia w momencie dostarczenia

Piec EUROMAT dostarczany jest jako kompletny, orurowany i gotowy do podłączenia.

Nazwa urządzenia EUROMAT-B4-E2-IS
Materiał wykonania urządzenia Stal nierdzewna

Wymiary szer./głęb./wys. [mm]
z ProClean

930 x 910 x 575
930 x 910 x 695 (PCL)

Ciężar [kg] z kaskadą 
                  z rurą garowniczą

120
110

Drzwiczki Drzwiczki przeszklone, podwójna szyba

Liczba warstw / 
rozmiar blach

4 / 5
600 x 400

Sterowanie IS

Otwór powietrza odlotowego Ø [mm] 50

Wersja do sieci zasilającej
stosować wyłącznik ochronny różnicowo-
prądowy

400 V 3/N/PE
50  Hz / 60 Hz

Pobór prądu [A] 3 x 16

Pobór prądu [A] 13,0

Przekrój przewodu [mm²] 5 x 2,5

Moc przyłącza [kW] *) 9,2

Układ nagrzewania [kW] *) 9,0

Silnik [kW] 0,2

Przyłącze wody 3/4“ 

Odpływ wody ø (mm) 50

Zakres temperatur [°C] 30 - 250

Emisja hałasu w miejscu pracy
zmierzona zgodnie z DIN 45635 
bezpośrednio przed urządzeniem przy 
standardowym trybie pracy [dB (A)]

57
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Opis techniczny
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Nazwa urządzenia EUROMAT-B8-E2-IS
Materiał wykonania urządzenia Stal nierdzewna

Wymiary szer./głęb./wys. [mm]
z ProClean

930 x 910 x 975 
930 x 910 x 1095 (PCL) 

Ciężar [kg] z kaskadą 
                  z rurą garowniczą

180
160

Drzwiczki Drzwiczki przeszklone, podwójna szyba

Liczba warstw / 
rozmiar blach

8 / 10
600 x 400

Sterowanie IS

Otwór powietrza odlotowego Ø [mm] 50

Wersja do sieci zasilającej
stosować wyłącznik ochronny różnicowo-
prądowy

400 V 3/N/PE
50  Hz / 60 Hz

Zabezpieczenie [A] 3 x 32

Pobór prądu [A] 26,6

Przekrój przewodu [mm²] 5 x 4,0

Moc przyłącza [kW] *) 18,4

Układ nagrzewania [kW] *) 18,0

Silnik [kW] 0,4

Przyłącze wody 3/4“  

Odpływ wody ø (mm) 50

Zakres temperatur [°C] 30 - 250

Emisja hałasu w miejscu pracy
zmierzona zgodnie z DIN 45635 
bezpośrednio przed urządzeniem przy 
standardowym trybie pracy [dB (A)]

57
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3.5 Tabliczka znamionowa
Na tabliczce znamionowej umieszczono najważniejsze dane pieca EUROMAT.

Poz. Opis
1 Typ

2 Numer seryjny

3 Rok produkcji-miesiąc

4 Wersja

5 Napięcie (V)

6 Częstotliwość (N/Hz)

7 Prąd nominalny (A)

8 Moc (kW)

9 Ciśnienie wody (kPa)

Opis techniczny
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4 Transport, instalowanie i podłączenie
W niniejszym rozdziale zawarto informacje na temat bezpiecznego transportu, montażu oraz 
podłączenia pieca.

4.1 Rozpakowywanie pieca
Piec dostarczany jest na palecie. Piec należy rozpakować a materiał opakowań usunąć w 
sposób przyjazny dla środowiska.

4.2 Transport pieca
Piec nie posiada miejsc do jego podwieszenia. 
Do podnoszenia pieca należy używać podnośnika widłowego.
• Widelce podnośnika należy owinąć miękkim materiałem. 
• Podnośnkiem widłowym należy wjechać pod piec EUROMAT od jego tylnej strony. 

Po uniesionymi, wiszącymi ciężarami nie mogą 
przebywać żadne osoby lub sięgać pod nie!

W trakcie transportu należy ostrożnie unosić piec!

4.3 Miejsce ustawienia
Celem zapewnienia prawidłowego działania urządzenia piec należy ustawić w suchym, 
ciepłym pomieszczeniu.

Piec należy ustawić na równym, stabilnym podłożu 
odpowiednim do ciężaru pieca.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zgniecenia i uderzenia!
Należy ostrożnie 
transportować piec!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zgniecenia i uderzenia!
Nie wchodzić pod 
zawieszone ciężary!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zgniecenia i uderzenia!
Piec należy ustawić na 
odpowiednim podłożu!

OSTROŻNIE

Nagromadzenie się 
ciepła!
Otwory wylotowe i 
wentylacyjne nie mogą 
być zasłonięte!

Celem uniknięcia nadmiernego gromadzenia się ciepła 
piec należy ustawić minimum 20 mm od ściany.  
Otwory wentylacyjne ścianek bocznych i ścianki tylnej 
nie mogą być zasłonięte.

Do celów konserwacyjnych urządzenie należy odsunąć 1 metr od ściany. Należy pamiętać o 
wystarczającej ilości wolnego miejsca dla pieca.

Transport, instalowanie i podłączenie
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OSTROŻNIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

4.4 Przyłącze elektryczne
Wymagane zasilanie sieciowe wynosi 230V lub 400V przy 50 / 60 Hz w zależności od wersji. 
Parametry przyłączy elektrycznych można znaleźć na tabliczce znamionowej lub w rozdziale 
"Dane techniczne" niniejszej instrukcji obsługi.

Podłączenie pieca do sieci zasilającej może 
przeprowadzić jedynie wykwalifi kowany elektryk zgodnie z 
zasadami elektrotechniki. 
Gniazdko musi posiadać zabezpieczenie różnicowo-
prądowe.
Należy przestrzegać przepisów VDE oraz miejscowego 
dostawcy energii elektrycznej.

Należy używać dla każdego pieca oddzielnej zabezpieczonej linii. Przekroje przewodów 
podłączeniowych zależą od poboru prądu oraz miejscowych przepisów.

Celem wykluczenia wahań napięcia sieciowego impedancja sieci nie powinna przekraczać 
50mΩ. Dodatkowych informacji na ten temat należy zasięgnąć u miejscowego dostawcy 
energii.

Wtyczka sieciowa musi być dostępna również po zainstalowaniu urządzenia, aby 
zagwarantować w każdej sytuacji mozliwość jej szybkiego odłączenia. 
Jeżeli nie jest to możliwe, użytkujący powinien zamontować układ (wyłącznik główny) 
umożliwiający odłączenie od sieci.

Zaciski podłączeniowe pieca znajdują się na jego tylnej ściance, po prawej stronie z boku 
przy ramie.

4.5 Przyłącze wody
     Woda zasilająca piec musi być jakości wody pitnej (zgodnie z rozporządzeniem o 
     wodzie pitnej) a jej temperatura nie może przekraczać 50 °C.

Instalacja doprowadzająca wodę w miejscu ustawienia pieca musi być wyposażona w zawór 
odcinający.
Instalację wodną oraz zawór zapewnia użytkujący.

Wąż doprowadzający wodę musi być to ciśnieniowy wąż spożywczy ½” ze złączem 
śrubowym ¾”, zgodny z normą DIN - DVGW (dostępny w WIESHEU GmbH).
 
Podłącznie musi być na tyle elastyczne, aby do celów konserwacyjnych urządzenie można 
było odsunąć 1 metr od ściany od ściany.

Sitko przeciw zanieczyszczeniom należy regularnie czyścić i musi być ono zamontowane w 
przyłączu wodnym na tylnej stronie pieca.

Przy przyłączu wody należy zastosować również zawór kurkowy z rurką napowietrzającą i 
zaworem przeciwzwrotnym, zgodny z normą DIN - DVGW.

Transport, instalowanie i podłączenie
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4.5 Przyłącze wody

OSTROŻNIE

Szkody spowodowane 
wodą!
Odciąć zasilanie w 
wodę po zakończeniu 
pracy!

Wąż doprowadzający należy podłączyć do przyłącza wody na tylnej stronie pieca i do 
instalacji wodnej.

Zmiękczanie wody 
Zmiękczanie wody jest szczególnie zalecane przy dużej zawartości wapnia w wodzie (bez 
użycia chloru). Twardość wody powinna wynosić maksymalnie 6 dH (niemiecki stopień 
twardości wody).
Zabronione jest stosowanie systemów z wymieniaczami jonowymi H+ (stosowanych w 
zmywarkach). Systemy te powodują osadzanie się sodu i zatrzymanie się wrzenia soli 
kuchennej.   

Filtr drobny  
W przypadku zanieczyszczenia wody piaskiem, cząstkami żelaza lub zawiesinami 
koloidalnymi zalecamy stosowanie fi ltrów drobnych 5 - 15 µm. 

Filtr z węglem aktywnym 
W przypadku silnego chlorowania wody Cl² ponad 0,2 mg/l (odpowiada ppm) (informacja w 
wodociągach) należy zastosować fi ltr z węglem aktywnym. 

System odwróconej osmozy 
Wyłącznie w przypadku koncentracji chloru Cl powyżej 150 mg/l (odpowiada ppm, 
informacja w wodociągach) ze względu na ryzyko korozji należy zastosować system 
odwróconej osmozy z zachowaniem wartości minimalnej / przewodności 100 µS/cm.

Przy wyborze fi ltra należy uwzględnić:
• Średnie zużycie wody 
• Maks. natężenie przepływu (warunkuje wielkość średnicy przyłącza fi ltra). 
Zalecenia należy uzupełnić o doświadczenia testowe.

     Filtry można nabyć za pośrednictwem WIESHEU GmbH oraz partnerów 

Transport, instalowanie i podłączenie

Celem uniknięcia szkód spowodowanych wodą 
zawór zamykający powinien być odkręcony 
wyłącznie wtedy, gdy piec pracuje i należy go 
następnie ponownie zakręcić.



Strona 20
Instrukcja obsługi EUROMAT E2 - piec piekarniczy 

4.6 Przyłącze wody odpływowej
Przyłącze wody odpływowej w instalacjach piekarniczych z systemem samooczyszczania 
ProClean 

• Rura odpływa musi być ułożona w taki sposób, aby para nie mogła przedostać się przez otwory 
  wentylacyjne.

• Do podłączenia należy zastosować rurę odporną na działanie wysokich temperatur oraz pary. 
  => do 100°C, średnia temperatura wody odpływowej 65°C
  => Minimalny przekrój 50mm średnicy
• Zastosować rurę wysokotemperaturową DIN 50 
  => maksymalna długość 1,5 m 

• Zwrócić uwagę na stały spadek do swobodnego odpływu (min. 5% lub 3°) 
•  Nie należy redukować średnicy rury.

     Uwaga! .Stałego podłączenia do sieci kanalizacyjnej nie jest dozwolone przez 
     producenta.Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Podłączenie do kanalizacji za pomocą lejka 
• Należy zamontować syfon.

Podłączenie poprzez rynnę do kanalizacji 
Jeżeli podłączenie poprzez lejek nie jest możliwe wodę odpływową należy doprowadzić do 
odpływu w podłodze (rynną wodną).
• Odpowietrznik należy skierować do góry.
• Należy zwrócić uwagę na rozmiar odpływu. 
• Rura odpływa musi być ułożona w taki sposób, aby para nie mogła przedostać się przez 
  otwory wentylacyjne. 
• Do odprowadzenia wody odpływowej nie należy stosować węża.
=> Niebezpieczeńtswo załamania
• Nie należy redukować średnicy rury.  

Rura wentylacyjna

Osłona odpływu kondensatu

Przyłącze odpływu w lejku

Lejek z odpływem 
kanalizacyjnym

Transport, instalowanie i podłączenie
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4.7 Przyłącze powietrza odlotowego

Powstające podczas procesu pieczenia powietrze 
odlotowe uchodzi poprzez króciec odlotowy. Dla przyłącza 
powietrza odlotowego należy uwględnić następujace 
punkty:
Celem uniknięcia zakłóceń w funkcjonowaniu pieca 
powietrze odlotowe z tylnej części pieca musi być 
odprowadzane ku górze.

Powietrze odlotowe nie może przedostawać się w pobliże bocznych otworów wentylacyjnych!

W przypadku, gdy używanych jest jednocześnie kilka piecy ze względów technicznych nie 
można łączyć ze sobą rur powietrza odlotowego. 

Powietrze odlotowego każdego pieca musi być odprowadzane oddzielnie.

Średnica rury powietrza odlotowego musi mieć 50 lub 80 mm.
Przy 50 mm maksymalna długośc rury przewodu odlotowego nie może przekraczać 3 m.
Przy 80 mm maksymalna długośc rury przewodu odlotowego nie może przekraczać 5 m.

Należy zagwarantować, by powietrze odlotowe mogło uchodzić bez przeszkód. 
(brak przewężeń i redukcji przekroju).

Rury powietrza odlotowego muszą być odporne na wysokie temperatury, parę, korozję, 
działanie kwasów i alkaliów oraz wytrzymać ciśnienie 10 mbar.

Aby umożliwić odpływ skroplin przewód powietrza odlotowego należy układać wyłącznie 
pionowo (nie poziomo).

Jeżeli powietrze odlotowe ma być odprowadzane na zewnątrz lub przez posiadany wyciąg 
należy zastosować elastyczny wąż (brak go w dostarczanym zestawie).

W przypadku zastosowania wentylatora wyciągowego należy upewnić się, że przy piecu nie 
wytwarza się podciśnienie. 

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Ostrożnie przy gorącym 
piecu, wytwarza się 
gorąca para!

Transport, instalowanie i podłączenie
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5 Rozpoczęcie użytkowania
Użytkujący piec ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 
urządzenia i znajdujących się w jego pobliżu osób.
Przed rozpoczęciem użytkowania obsługujący musi
• przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi (w szczególności rodział Wskazówki bezpieczeństwa).
• w razie wypadku przedsięwziąć odpowiednie środki i potrafi ć wyłączyć i zabezpieczyć piec.

OSTROŻNIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

Należy chronić wszystkie podzespoły elektryczne 
przed wilgocią i kurzem!

Nie należy użytkować pieca na gorące powietrze w 
miejscach, gdzie jest mokro lub panuje wilgoć. 
Nie należy wystawiać pieca na gorące powietrze na 
działanie deszczu.

Nie wolno umieszczać foli, papieru lub naklejanych 
etykiet etc przy piecu.
Przed pierwszym uruchomieniem pieca należy 
usunąć z niego wszystkie folie ochronne.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarem!
Nie umieszczać foli, 
papieru lub naklejanych 
etykiet przy piecu!

Nie należy składować żadnych przedmiotów w / na 
piecu lub w jego pobliżu!

Nie należy nigdy podgrzewać wyrobów 
alkoholowych lub palnych w piecu na gorące 
powietrze!

Nie wolno nigdy podgrzewać wyrobów grożących 
wybuchem w piecu na gorące powietrze!

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarem!
Nie umieszczać 
żadnych przedmiotów 
w / na piecu lub jego 
pobliżu!

ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo 
wybuchu!
Nie wkładać 
przedmiotów grożących 
wybuchem do pieca!

ZAGROŻENIE

Zagrożenie pożarem!
Nie wkładać żadnych 
wyrobów alkoholowych 
lub palnych do do 
pieca!

Uruchomienie
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Nie należy nigdy podgrzewać żywych stworzeń!

Należy pamiętać, że w przypadku temperatury otoczenia poniżej 5 °C przed uruchomieniem 
komora pieca powinna mieć temperaturę pokojową.

Przed rozpoczęciem użytkowania piec z włożonymi blachami należy rozgrzać na ok. 30 minut 
do temperatury 180 °C.

Piec na gorące powietrze został wyposażony termostat bezpieczeństwa.
Wyłącza on urządzenie w przypadku, gdy temperatura w komorze pieczenia osiągnie 329 °C.
W przypadku temperatury w komorze pieczenia poniżej -8 °C piec nie daje się włączyć.

Uruchomienie

5.1 Prace kontrolne
Należy przeprowadzić następujące czynności przed uruchomieniem pieca:
• Przeprowadzić kontrolę wzrokową pieca pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
• Sprawdzić drzwiczki pieca pod kątem szczelności i prawidłowego działania blokady. 
• Należy zawiesić osłone wentylatora w przewidzianych do tego celu mocowaniach .
• Należy zawiesić prawidłowo zaczepy w komorze pieczenia.
• Sprawdzić, czy piec jest podłączony do sieci zasilającej.
• Sprawdzić, czy zawór wody jest odkręcony i czy sitko przeciw zanieczyszczeniom przy 
  dopływie wody jest drożne.
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6 Obsługa
6.1 Otwieranie drzwiczek pieca

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Założyć rękawice 
ochronne Drzwiczki 
pieca otwierać ostrożnie!

Pomimo zastosowania układów 
zabezpieczających przy otwieraniu drzwiczek 
wydobywa się gorące powietrze i para.
Rama i szyba drzwiczek nagrzewają się. 
Należy założyć rękawice ochronne i ostrożnie 
otwierać drzwiczki.

Należy otwierać drzwiczki pieca w dwóch krokach

Zapobiega to temu, że drzwiczki pieca zostaną nagle otworzone całkowicie, gorące powietrze lub para 
uchodzą tym sposobem powoli.

1. Uchwyt drzwiczek należy ustawić w pozycji 2 i pociągnąć ostrożnie drzwiczki.
=> Drzwiczki dadzą otworzyć się tylko nieznacznie.

Należy odczekać aż gorące powietrze i para przestaną się wydobywać.

2. Aby zupełnie otworzyć drzwiczki uchwyt należy ustawić w pozycji 1 i pociągnąć 
    jednocześnie drzwiczki pieca.
=> Blokada bezpieczeństwa zostanie odblokowana.

Uchwyt drzwiczek po zwolnieniu powraca automatycznie do pozycji 2.

Poz. Opis

    1 Uchwyt drzwiczek - pozycja 1 

    2 Uchwyt drzwiczek - pozycja 2 

Obsługa
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ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Nie wstawiacz cieczy 
do pieca powyżej 
wysokości oczu!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Założyć rękawice ochronne
Blachy wyciągać i wkładać 
ostrożnie!

6.2 Wkładanie wyrobów do wypieku do pieca

• Należy ułożyć wyroby do wypieku na blasze.

Aby zapobiec poparzeniu się rozgrzaną cieczą 
nie należy umieszczać w piecu pojemników z 
cieczą lub substancją, która przy podgrzewaniu 
przechodzi w stan płynny, powyżej wysokości 
oczu.

Zapełnioną blachę należy wsuwać wyłącznie wtedy, gdy zaczepy są prawidłowo zawieszone. 
• Zapełnioną blachę należy wsunąć do oporu w zaczepy.

6.3 Zamykanie drzwiczek

Należy zwrócić uwagę, by pomiędzy szybą a uszczelnieniem drzwiczek nie 
znalazły się żadne przedmioty. Uszczelnienie drzwiczek pieca musi być czyste.

• Należy zamknąć drzwiczki pieca. W tym celu należy lekko docisnąć drzwiczki i 
  ustawić uchwyt w pozycji 1.

=> Drzwiczki pieca są zablokowane.

6.4 Ustawianie parametrów pieczenia

Firma WIESHEU GmbH nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku pieczenia 
z nieprawidłowo ustawionymi parametrami.

Ustawienie parametrów odbywa się na panelu sterowania.

Opis panelu zamieszczono w oddzielnym podręczniku obsługi ukladu sterowania.

6.5  Wyjmowanie wyrobów z pieca
We wnętrzu pieca panuje wysoka temperatura, w 
pobliżu gorących powierzchni występuje zagrożenie 
poparzenia. 
Należy stosować żaroodporne rękawice lub łapki 
kuchenne do wkładaniu i wyjmowania pieczonych 
wyrobów. Podczas tych czynności należy 
postępować bardzo ostrożnie i unikać kontaktu z 
rozgrzanymi powierzchniami.

Za zakończeniu cyklu pieczenia wyroby należy wyjmować z pieca w trzech krokach:

1. Otworzyć drzwiczki pieca - patrz rodział 6.1

2. Wyjąć upieczone wyroby z pieca

3. Zamknąć drzwiczki pieca - patrz rodział 6.3

Krok "Wyjmowanie wyrobów z pieca" odbywa się w odwrotnej kolejności do "Wkładanie 
wyrobów do wypieku do pieca" - patrz rozdział 6.2.

Obsługa
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OSTROŻNIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

OSTRZEŻENIE

Higiena!
Należy dokładnie 
oczyścić piec!

OSTROŻNIE

Usterka techniczna!
Piec należy czyścić 
wilgotną, miękką 
szmatką!

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć 
piec i odłączyć od sieci zasilającej.

Piec należy czyścić z dużą starannością. Tylko w 
czystym piecu można przygotować produkty bez 
zarzutu pod względem higienicznym.
W przypadku dłuższego użytkowania w zakresach 
temperatur poniżej 100 °C istnieje możliwość 
zarodkowania.

Otwory wentylacyjne należy oczyszczać z kurzu i 
zabrudzeń.
Powierzchnie zewnętrzne i elementy obsługi należy 
czyścić wilgotną, miękką szmatką. 
Nie należy używać bieżącej wody i szorstkich 
środków czyszczących.
Elementów obsługi nie wolno czyścić środkami 
czyszczącymi przeznaczonymi do czyszczenia pieca. 

7 Czyszczenie
W niniejszym rozdziale zawarto informacje na temat czyszczenia pieca na gorące powietrze.
Przed rozpoczęciem wszelkich prac piec należy ostudzić.

7.1 Czyszczenie - prace ogólne

Przezroczystą szybę, szczelną szybę oraz refl ektory czyścić przy ok. 50 °C wodą i 
dostępnymi powszechnie w sprzedaży środkami do czyszczenia szkła. Nie należy stosować 
szorstkich przedmiotów lub środków czyszczących.
Nie należy czyścić pieca za pomocą kwasów lub wystawaić go na działania oparów kwasu.
Należy przestrzegać wskazówek producenta umieszczonych na środku czyszczącym.
Drzwiczki pieca należy czyścić wodą oraz łagodnym ługiem mydlanym.

7.2 Czyszczenie komory pieca
7.2.1 Środki czyszczące

Do czyszczenia komory pieca należy stosować zalecane przez producenta pieca środki 
czyszczące.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa umieszczonych na środkach 
czyszczących!

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zranienia!
Należy przestrzegać 
wskazówek bezpieczeństwa 
umieszczonych na 
środkach czyszczących!
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• Należy unieść zaczepy 
• Należy wyjąć zaczepy z komory do pieczenia.

7.2.2 Demontaż zaczepów i osłony wentylatora
Do czyszczenia komory pieca należy zdemontować zaczepy i osłonę wentylatora.

Środek do czyszczenia pieca fi rmy Wiesheu 
Do czyszczenie komory pieca.
Dostępne wielkości: 
 - 1 kg butelka z tworzywa z główką rozpryskową nr kat.: 56001 
 - 5 kg pojemnik z tworzywa nr kat.: 56002
 - 10 kg pojemnik z tworzywa nr kat.: 56003

Środek do czyszczenia stali szlachetnej i politura fi rmy Wiesheu 
Do czyszczenia i polerowania powierzchni ze stali szlachetnej.
Rozmiar butelki: 1 kg butelka z tworzywa 
 - z główką rozpryskową nr kat.: 56010 
 - bez główki rozpryskowej nr kat.: 56011

Suma Grill D9
Przyjazny dla środowiska środek czyszczący do usuwania pozostałości po pieczeniu i 
smażeniu, do wszystkich powierzchni. Pozwala na usunięcie zgromadzonego tłuszczu w rurach 
i kanałach odpływowych.
Rozmiar butelki: 2 kg
Artykuł nr.: 57105

Czyszczenie
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OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
poparzenia!
Założyć rękawice ochronne
Ostrożnie nakładać środek 
czyszczący!

7.2.3 Czyszczenie komory środkiem czyszczącym

Przed rozpoczęciem nakładania środka 
czyszczącego w komorze pieczenia należy założyć 
żaroodporne rękawice.   
Środek czyszczący należy nakładać w temperaturze 
pieczenia ok. 50 °C i pozostawić go na 20 minut.  

• Następnie należy wypłukać dokładnie komorę pieczenia czystą wodą.
• W regularnych odstępach czasu należy czyścić również tylną ściankę pieca.

• Należy wykręcić śrubę po lewej na dole przy osłonie wentylatora.
• Należy unieść z dołu osłonę wentylatora.
• Należy wyjąć osłonę wentylatora z komory do pieczenia.

Czyszczenie
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7.3 Usuwanie kamienia

Należy regularnie usuwać kamnień rury garowniczej i kaskad. 
Im woda ma jest bardziej twarda, tym częściej należy przeprowadzać odkamienianie.

Aby usunąć kamień z rury garowczniej należy zdemontować zaczepy i osłonę wentylatora 
- patrz rozdział 7.2.2

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa 
umieszczonych na odkamieniaczach!

Odkamieniacz Wiesheu 
Dostępne wielkości: 
 - 1 kg wiaderko nr kat.: 56012 
 - 5 kg wiaderko nr kat.: 56013
 - 10 kg wiaderko nr kat.: 56014

7.3.1 Odkamieniacz

Do usuwania kamienia należy stosować zalecane przez producenta odkamieniacze.

Twardość całkowita 
(suma jonów potasu)

Zakres 
twardości

Ocena wody

do 3° dH 1 bardzo miękka

od 4° dH 1 miękka

od 7° dH 2 średniej twardości

od 14° dH 3 twarda

od 21° dH 4 bardzo twarda

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zranienia!
Należy przestrzegać 
wskazówek bezpieczeństwa 
umieszczonych na 
odkamieniaczach!
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• Należy zdemontować zaczepy i osłonę wentylatora, jak opisano w rozdziale 7.2.2.
• Należy poluzować nakrętkę zabezpieczającą (1).
• Należy wykręcić rurę garowniczą (2).
• Rurę garowniczą (2) należy włożyć na ok. 12 godzin do odkamieniacza.
• Rurę garowniczą (2) należy wypłukać następnie czystą wodą.
• Należy wyczyścić otwór (3).
• Należy wkręcić rurę garowniczą w taki sposób (2), by  
• gwint był wkręcony do ok. połowy. 
• Otwór (3) musi przy tym wskazywać do tyłu, na środek osi wirnika wentylatora.
• Należy dokręcić z powrotem nakrętkę zabezpieczającą (1).

ZAGROŻENIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

7.3.2 Usuwanie kamienia z rury garowniczej 

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć 
piec i odłączyć od sieci zasilającej.

Poz. Opis

1 Nakrętka zabezpieczająca

2 Rura garownicza

3 Otwór

Czyszczenie

2

1

3
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7.3.3 Odkamienianie kaskady

ZAGROŻENIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć 
piec i odłączyć od sieci zasilającej.

Poz. Opis

1 Uchwyt segmentów kaskady

2 Segment kaskady

3 Korytko

4 Króciec napełniający

5 Nakrętka

6 Termoelement

• Należy zdemontować zaczepy i osłonę wentylatora, jak opisano w rozdziale 7.2.2.
• Należy poluzować obie nakrętki przy korytku  
• Należy wyciągnąć korytko do przodu. 
• Należy wyjąć segment kaskady z uchwytu.
• Należy pozostawić segment kaskady na noc w płynnym odkamieniaczu.
• Segment kaskady należy spłukać przed zamontowaniem dużą ilością czystej wody.
• Należy ułożyć w stos segment kaskady na uchwycie. 
• Należy wsunąć termoelement w nakładkę korytka. 

Czyszczenie

4

2
3

5

1

6
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ZAGROŻENIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

8 Usterki, przyczyny i ich usuwanie

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa!
Przed rozpoczęciem wszelkich prac piec należy ostudzić.

Podłączenie do sieci elektrycznej oraz wszelkie 
prace na osprzęcie elektrycznym pieca może 
przeprowadzać wyłącznie przeszkolony, znający 
produkt elektryk zgodnie z zasadami elektrotechniki.

Przed rozpoczęciem prac na osprzęcie elektrycznym wyłącznik główny należy ustawić w pozycji 
„Wył.“ i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Należy odczekać przynajmniej 2 minuty do 
całkowitego rozładowania wszystkich podzespołów, zanim piec zostanie ponownie podłączony do 
sieci zasilającej. 

Objawy Przyczyna Porada

Wirnik wentylatora 
nie obraca się 1. Wewnętrzne zablokowanie przez układ stero

    wania 
2. Wyłącznik główny pieca nie włączony
3. Brak napięcia sieciowego
4. Wirnik wentylatora zablokowany mechanicznie
5. Drzwiczki zamknięte nieprawidłowo
6. Wyłącznik krańcowy drzwiczek uszkodzony 
    lub nieuruchomiony
7. Czas nie ustawiony 
8. STB (komora) zadziałał
9. Uszkodzony silnik / brak fazy
10. Termoochrona silnika zadziałała

1. Odłączenie od sieci

2. Sprawdzić
3. Sprawdzić
4. Sprawdzić
5. Sprawdzić
6. Sprawdzić

7. Nastawić zegar 
8. Serwis
9. Serwis
10. Serwis

Woda w komorze 
pieczenia 1. Wewnętrzne zablokowanie przez układ ste

    rowania 
2. Zbyt intensywne garowanie (czas/ilość)
3. Odpływ niedrożny 
4. Wyłącznik ciśnieniowy uszkodzony
5. Zawór kulowy uszkodzony
6. Reduktor ciśnienia uszkodzony
7. Ciśnienie wody zbyt duże
8. Przepływomierz zabrudzony
9. Zawór elektromagnetyczny uszkodzony

1. Odłączenie od sieci

2. Zmniejszyć garowanie
3. Sprawdzić
4. Serwis
5. Serwis
6. Serwis
7. Serwis
8. Serwis
9. Serwis 

Usterki, przyczyny i ich usuwanie

brak garowania 
brak pary 1. Rura oparów / króciec nawilżający kamień      

2. Dopływ wody nie otwarty
3. Sitko przeciw zanieczyszczeniom niedrożne
4. Wąż załamany / ściśnięty
5. Błędna treść porgramu
5. Zawór elektromagnetyczny uszkodzony
6. Reduktor ciśnienia uszkodzony
7. Przycisk garowania uszkodzony
9. Układ nagrzewania uszkodzony

1. Sprawdzić
2. Sprawdzić
3. Sprawdzić
4. Sprawdzić
5. Sprawdzić
6. Serwis
7. Serwis
8. Serwis
9. Serwis
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Objawy Przyczyna Porada

Piec nie grzeje
1. Wyłącznik krańcowy drzwiczek nieuruchomio
    ny / uszkodzony 
2. Temperatura nie ustawiona
3. Ochrona przed przegrzaniem uszkodzona
4. Układ nagrzewania uszkodzony
5. STB (komora) zadziałał
6. Termoochrona silnika zadziałała
7. Czujnik komory uszkodzony
8. Kabel połączeniowy uszkodzony 

1. Sprawdzić, w razie potrzeby 
    serwis
2. Sprawdzić
3. Serwis
4. Serwis
5. Serwis
6. Serwis
7. Serwis
8. Serwis

Klapa powietrza 
odlotowego nie 
reaguje

1. Klapa uszkodzona (elektrycznie)
2. Klapa zablokowana mechanicznie

1. Serwis
2. Serwis

Piec nie daje się 
włączyć 1. Wewnętrzne zablokowanie przez układ ste

    rowania 
2. Brak napięcia zasilającego
3. STB (komora) zadziałał 
4. Zabezpieczenie wejściowe uszkodzone
5. Włącznik / wyłącznik główny uszkodzony
6. Wewnętrzny bezpiecznik uszkodzony (moduł 
    zasilania)
7. Przycisk włącznika uszkodzony

1. Odłączenie od sieci

2. Sprawdzić
3. Serwis
4. Serwis
5. Serwis
6. Serwis

7. Serwis

Drzwiczki pieca 
otwierają się 1. Uszczelnienie drzwi uszkodzone

2. Zawiasy zużyte
3. Zamek drzwiczek uszkodzony
4. Elektryczny wyłącznik drzwiowy zacina się
5. Zbyt male / duże naprężenie drzwi
6. Zamek drzwiczek poluzowany
7. Wyłącznik krańcowy drzwiczek nie prawidłowo 
     ustawiony

1. Sprawdzić, w razie potrzeby 
    serwis
2. Serwis
3. Serwis
4. Serwis
5. Serwis
6. Serwis
7. Serwis

Drzwiczki pieca są 
nieszczelne 1. Zbyt intensywne garowanie (czas/ilość)

2. Uszczelnienie drzwi uszkodzone

3. Uszczelnienie drzwi zabrudzone
4. Odpływ niedrożny 
5. Zawiasy drzwi luźne
6. Ciśnienie wewnętrzne zbyt wysokie odprowad
    zanie powietrza odlotowego zablokowane
7. Zamek drzwiczek poluzowany
8. Odcinek odpływowy zablokowany
9. Odprowadzanie powietrza odlotowego 
    niedrożne / zablokowane
10.Uszczelnienie drzwi zamontowane 
     nieprawidłowo

1. Zmniejszyć garowanie
2. Sprawdzić, w razie potrzeby 
    serwis
3. Sprawdzić
4. Sprawdzić
5. Serwis
6. Serwis

7. Serwis
8. Serwis
9. Serwis

10. Serwis

Usterki, przyczyny i ich usuwanie
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ZAGROŻENIE

Połączenia elektryczne!
Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem!

9 Konserwacja

Zalecenie:

Wszystkie prace konserwacyjne należy zlecać autoryzowanemu partnerowi serwisowemu 
WIESHEU GmbH .

Kontrole należy przeprowadzać w odstępach półrocznych zgodnie z VDE 0701 / 0702.

W dalszej części umieszczono informacje na temat prac, które można wykonać samodzielnie.

9.1 Wymiana części zużywalnych

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa!

Przed rozpoczęciem wszelkich prac piec należy ostudzić.

Przed rozpoczęciem prac na osprzęcie 
elektrycznym wyłącznik główny należy ustawić w 
pozycji „WYŁ.“ i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka 
sieciowego. Należy odczekać przynajmniej 2 
minuty do całkowitego rozładowania wszystkich 
podzespołów, zanim piec zostanie ponownie 
podłączony do sieci zasilającej.

Należy założyć odpowiednie rękawice ochronne. 
Chronią one dłonie przed rozgrzanymi zużytymi 
lampami halogenowymi i chronią nowe przed potem 
z dłoni.

OSTROŻNIE

Usterka techniczna!
Założyć rękawice 
ochronne
Nie dotykać spoconymi 
dłońmi lampy

9.1.1 Wymiana oświetlenia komory pieca

Niebezpieczeństwo zranienia!
Rozgrzanych lamp halogenowych nie spryskiwać 
wodą i nie przecierać mokrą szmatką. Mogą one 
peknąć z powodu różnicy temperatur!

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo 
zranienia!
Rozgrzane lampy 
halogenowe nie 
spryskiwać wodą!

Konserwacja
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• Należy trzymać przezroczystą szybę (1) na górze i dole od strony uchwytu i odchylić ją.
• Należy rozłożyć refl ektory (2) po prawej i lewej przy ramie drzwiczek.
=> Do jegnego refl ektora (2) mogą być przymocowane dwie lub cztery lampy halogenowe (3).

• W przypadku dwóch lamp halogenowych należy zastosować na każdy refl ektor - lampę 
  halogenową 12 V / 20 W.
=> Artykuł nr 38098
• W przypadku czterech lamp halogenowych należy zastosować na każdy refl ektor - lampę 
  halogenową 12 V / 10 W.
=> Artykuł nr 101 731

     Lampy halogenowe muszą być odporne na działanie temperatury do 300 °C.
     Należy zwrócić uwagępodczas wkładania nowych lamp halogenowych, by nie 
     dotknąć ich spoconymi dłońmi. Należy użyć albo odpowiednich rękawic albo 
     wymienić je za pomocą opakowania.

• Należy wyciągnąć uszkodzone lampy halogenowe z oprawki i zamontować nowe (3).
• Należy ponownie złożyć refl ektory (2) i przezroczystą szybę (1).

Poz. Opis

1 Przezroczysta szyba

2 Refl ektory

3 Lampa halogenowa

9.1.1 Wymiana oświetlenia komory pieca

Konserwacja

1 32
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• Należy zdjąć ostrożnie stare uszczelnienie drzwiczek (1).
• Należy użyć na rogach odpowiedniego noża.
=> Uszczelnienie drzwiczek na rogach jest przyklejone silikonem.
• Powierzchnie do zamocowania uszczelnienia drzwiczek należy dokładnie oczyścić    
  rozpuszczalnikiem.
=> Powierzchnie mocowania nie mogą być zatłuszczone.
• Należy wcisnąć początek nowej uszczelki w rowek.
=> Nie należy zaczynać od naroży. 
• Nową uszczelkę należy dociskać dookoła do powierzchni mocowania.
=> Na rogach uszczelnienie należy przykleić silikonem.
• Końcówkę nowej uszczelki należy przyciąć w taki sposób, by dokładnie przylegała do 
  początku uszczelnienia.
• Początek i zakończenie uszczelnienia drzwiczek (2) należy połączyć za pomocą silikonu.
• Należy naciąć płaskim dłutem otwór odpowietrzający o wielkości 2 - 3 mm ok. 10 cm 
  powyżej oraz poniżej styku w uszczelnieniu drzwiczek. 

9.1.2 Wymiana uszczelnienia drzwiczek

Uszczelnie drzwiczek sprzedawne jest na metry i można je nabyć za pośrednictwem 
WIESHEU GmbH .
W przypadku pieca B4 długość uszczelnienia drzwiczek wynosi ok. 2,4 Meter.
W przypadku pieca B8 długość uszczelnienia drzwiczek wynosi ok. 3,2 Meter.

Poz. Opis

1 Uszczelnienie drzwiczek  Artykuł nr 38604 
B4 / B5      2,4 m długość
B8 / B10    3,2 m długość

2 Początek i zakończenie uszczelnienia drzwiczek

Konserwacja

1

2
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10 Deklaracja zgodności WE w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej   
     2006/42/WE

Producent 

WIESHEU GmbH
Daimlerstraße 10
71563 Affalterbach

oświadcza, że wymienione poniżej urządzenia w wersji wprowadzonej na rynek spełniają pod 
względem koncepcji oraz konstrukcji wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. 
Zgodność z innymi dyrektywami WE:
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

W przypadku dokonania zmian w urządzeniu bez porozumienia z producentem niniejsza 
deklaracja traci ważność.

Linia produktów Euromat

Oznaczenie urządzenia Piec konwekcyjny

Typ urządzenia podany w instrukcji obsługi 
oraz następujące typy 

EUROMAT B4-E2 60/40
EUROMAT B8-E2 60/40

Numer produktu 100858 
100068

Numer seryjny Wytłoczony na tabliczce znamionowej

Nazwa i adres podmiotu upoważnionego 
do sporządzania dokumentacji

WIESHEU GmbH
Dział dokumentacji technicznej
Daimlerstraße 10
71563 Affalterbach

Affalterbach 29.12.2009
Kierownictwo fi rmy WIESHEU GmbH
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11 Drepturi de autor

Drepturile de autor asupra acestor instrucţiuni de utilizare rămân ale WIESHEU GmbH.
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt destinate exclusiv utilizatorului şi personalului acestuia.
Acestea cuprind reglementări şi indicaţii care nu trebuie multiplicate, distribuite sau 
transmise altor părţi, nici complet, nici parţial.

WIESHEU GmbH - Daimlerstrasse 10 - 71563 Affalterbach
Telefon: +49 (0)7144 / 3 03-0
Usługi telefonicznej:  +49 (0)7144 / 3 03-400

E-Mail: info@wiesheu.de  www.wiesheu.de

Editat în Germania
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modifi cări tehnice care servesc progresului.

Instrucţiuni de exploatare  EUROMAT B4 / B8
Număr de comandă  9400-110-003 Versiunea  2.01
Ediţia: styczeń 2010


