Bruksanvisning Induktions Wok-Häll från Fpi Sweden AB
Fpi’s wokar/ spisar är tillverkade för professionell matlagning i Storkök och
restaurang miljö, samtliga modeller har genomgått en noggrann kontroll före leverans
och full garanti lämnas på samtliga modeller enligt garantivillkoren (kan hämtas på
hemsidan, www.fpi.nu)
Inkoppling sker av godkänd elektriker . Fpi tar inget ansvar för felkoppling som kan
förorsaka olyckor eller reparationer.
Användning/Placering
6 KW 380volt trefas
Placera så att utrustningen har luft bakom (minst 10 cm från vägg) samt se till att
inget finns under som kan täppa till lufttillförsel (luft sugs in under och blåses ut
bakom) för att kyla effektdelen, fungerar inte detta stänger woken av och fel
meddelar detta i displayen. Rengör utrustningen med fettlösning och tillgodose att
den är ren från fett. Spill inte fett eller vätskor på produkten eller under. Undvik att
skvätta med vatten i eller runt enheten så att detta kan komma in i produkten och
orsaka problem.
Enfas modell har vred 1-5 effekt och startas från noll (220V, 3.5KW)
Att tänka på
Induktion kräver att pannan är av magnetiskt material så att magnetflödet kan slutas
genom pannan, märke finns på dessa produkter som indikerar att de är avsedda för
induktion (se hur induktion fungerar på vår hemsida, www.fpi.nu) För wokmodeller
ingår anpassad wokpanna ingen annan storlek får användas då den kan vara för liten
och därmed orsaka att glas och wok skadas (det finns en ram runt som tar upp stötar
från pannan men storleken måste vara rekommenderad storlek)
Användning
Använd wok/hällen på samma sätt som du använder en gasanläggning. Vredet är av
stegmodell och effekten ökas enligt medurs riktning. I displayen får du effekten i
siffror 1 till 8. Effekten startas när wokskålen sitter i pannan, plockar du bort
wokpanna eller kokkastrullen stoppar woken/hällen, för att efter ca 2 max minuter
stänga av sig. Bränn försiktigt ur pannan innan du börjar woka. Effekten är mycket
stark och det går väldigt snabbt (mycket fortare än gasanläggning, ca 2ggr snabbare)
Efter användande kan man plocka ut kontakt eller stänga av säkerhetsbrytare om
någon sådan finns monterad.
Behandla din kommersiella Fpi Induktion väl och den håller längre utan
problem!
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Tillägg
Om inte utrustningen är installerad med kontakt skall den kopplas enligt nedan
anvisning av behörig elektriker. FPI tar inget ansvar för felkoppling eller
konsekvenser av felaktig koppling som kan medföra personskada.
Det åligger kunden att informera nya ägare och annan användare om garanti för
produkterna och normalt är garanti enligt våra huvudvillkor ( se hemsida www.fpi.nu )
Fasföljd har ingen betydelse när det gäller icke roterande maskiner och faserna kan
kopplas hur som helst:
Fas 1 färg : svart
Fast 2 färg : blå
Fas 3 färg : brun
Jord : jordfärg gul-grön
Finns frågor så kan ni kontakta vår service avdelning, innan wok-häll-spisar kopplas
in.
För 1-fas wok/ häll är 220Vkontakt monterad
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