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Hyvä asiakkaamme,

Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hy-
vän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin tulisi tyytyväinen Metos-asiakas, niin-
kuin tuhansista asiakkaistamme ympäri maailmaa.

Tutustukaa huolellisesti tähän käsikirjaan. Käsikirjassa kerrotaan oikeista, turvallisista ja
tehokkaista käyttötavoista, joilla laitteesta saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tarvitessanne huoltoa tai teknistä apua, ilmoittakaa meille jo ensimmäisellä kerralla lait-
teen valmistenumero, joka löytyy laitteessa olevasta tuotekilvestä. Se nopeuttaa Teidän
palveluanne. Täyttäkää allaoleville viivoille valmiiksi lähimmän Metos-huoltopisteen yh-
teystiedot, niin asiointinne on nopeaa ja vaivatonta.

METOS TEAM

Metos-huollon puhelinnumero:___________________________________________

Yhteyshenkilö:_______________________________________________________
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Yleistä
1. Yleistä

Tutustu huolellisesti tämän ohjeen sisältöön, koska siinä on tärkeää tietoa laitteen oikeas-
ta, tehokkaasta ja turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja huoltamisesta.

Säilytä tämä ohje huolellisesti mahdollisia muitakin käyttäjiä varten.

Tämän laitteen asennus on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti paikal-
lisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon ainoastaan tar-
vittavan ammattipätevyyden omaava henkilö.

Tämän laitteen käyttäjät tulee perehdyttää laitteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön.

Kytke laite pois päältä, mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen. Käytä laitteen
huoltamiseen valmistajan valtuuttamaa huoltoliikettä sekä alkuperäisiä varaosia.

Mikäli yllä olevia ohjeita ei noudateta, saattaa laitteen turvallisuus vaarantua.

1.1 Käsikirjassa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio kertoo tilanteesta, jossa saattaa esiintyä vaaratekijä. Annettuja ohjeita on nou-
datettava, jotta tapaturman vaaraa ei syntyisi.

Tämä kuvio kertoo oikeasta suoritustavasta, jolla huonon lopputuloksen, laitevaurion tai
vaaran mahdollisuus vältetään.

Tämä kuvio kertoo käyttösuosituksista ja vihjeistä, joilla laitteesta saadaan paras mahdol-
linen hyöty.

Tämä kuvio kertoo toiminnosta, joka tulee huomioida omavalvonnassa.

1.2 Laitteessa käytetyt merkinnät

Tämä kuvio laitteen osassa kertoo, että osan takana on jännitteellisiä komponentteja.
Tällaisen osan saa irroittaa ainoastaan henkilö, jolla on sähkölaitteiden asentamiseen ja
huoltamiseen tarvittava ammattipätevyys.

1.3 Laitteen ja käsikirjan yhteenkuuluvuuden tarkistus

Laitteen arvokilvessä on laitteen sarjanumero. Mikäli laitteen ohjeet ovat kadonneet,
valmistajalta tai hänen paikalliselta edustajaltaan voi tilata uudet ohjeet. Tällöin tulee eh-
dottomasti ilmoittaa laitteen arvokilvessä oleva sarjanumero.
1
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2. Turvaohjeet

2.1 Turvallinen käyttö

Induktioliedet Wok-line soveltuvat keittiöliesiksi tai ruoanvalmistukseen pöydällä. Liettä
voidaan käyttää ruoanvalmistukseen, lämmittämiseen, lämpimänä pitämiseen, liekittäm-
iseen, paahtamiseen, jne. Ruoanvalmistus ja kypsentäminen Wok-Line induktiolaitteilla
on tehtävä keittoastioilla, jotka soveltuvat induktiokäyttöön. Älä käytä vääränlaisia pan-
nuja.

Koneessa olevia ohjekilpiä on noudatettava ja ne on pidettävä luettavassa kunnossa.

Vaaratilanteita ihmisille, ympäristölle ja liedelle voi syntyä, jos turva-ohjeita ei nouda-
teta. Tietyt riskit liittyvät varovaisuuden noudattamatta jättämiseen, kuten:

• Sähköiskun aiheuttama vaara ihmisille.
• Ylikuumennettujen pannujen aiheuttama vaara ihmisille.
• Ylikuumennetun keittotason (keraamisen pinnan) aiheuttama vaara ihmisille.

Tämän ohjeen turva-ohjeita, kansallisia säännöksiä onnettomuuksien välttämiseksi sekä
sisäisiä työ-, käyttö- ja turvaohjeita on noudatettava.

Kaikki sähkön aiheuttamat vaarat on poistettava. Induktioyksikköä saa käyttää vain, jos
sähköliitäntä on suoritettu valtuutetun asentajan toimesta kansallisia ja paikallisia
sääntöjä noudattaen.

Korkealaatuinen keraaminen kulho lämpiää Wokin lämmöstä. Vältä vahinkoja (palovam-
moja), älä kosketa keraamista kulhoa.

• Pannujen ylikuumenemisen välttämiseksi, älä lämmitä pannuja ilman valvontaa.
• Kytke liesi pois päältä, jos nostat pannun pois hetkeksikin. Näin estetään prosessin

tahaton automaattinen jatkuminen asetettaessa levylle pannu. Joten, jos joku alkaa
käytää liettä, hänen täytyy aloittaa lämmityksen kääntämällä pääkytkin ON-asen-
toon.

• Älä laita paperia, pahvia, kangasta, ym. pannun ja lämmityslevyn väliin, koska
tämä voi johtaa tulipaloon.

• Koska metalliesineet lämpiävät hyvin nopeasti, kun ne asetetaan käytössä olevalle
lämmityslevylle, älä laita muita esineitä (purkkeja, alumiinifoliota, veitsiä, koruja,
kelloja, ym.) induktioliedelle. Henkilön, jolla on sydämentahdistin, on kysyttävä
lääkäriltään, onko turvallista olla induktiolieden ääressä, vai ei.

• Älä laita luottokortteja, puhelinkortteja, äänikasetteja, tai muita magneettikentille
herkkiä esineitä keraamiselle tasolle.
2
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Turvaohjeet
2.1.1 Asetusten, säätöjen muuttaminen

Lieden säätöjen tai asetusten muuttaminen ei ole sallittua. Turvallisuuden varmistamisek-
si, käytä vain toimittajan hyväksymiä varaosia ja lisälaitteita. Muiden osien käyttö mitätöi
takuun.

2.2 Turvaohjeet vikatilanteessa

Liesi ei reagoi pannuihin, joiden läpimitta on alle 12 cm.

Liesitason lämpötila valitaan lämpötilatuntoelimen avulla. Jos lämpötila kohoaa liikaa
(tyhjä pannu, ylikuumentunut öljy, tms), tehonsiirto keskeytetään. Induktioyksikkö on
käynnistettävä uudestaan kun se on riittävästi viilentynyt.

2.3 Laitteen poistaminen käytöstä ja hävittäminen

Kun liesi on saavuttanut käyttöaikansa lopun, varmista, että se hävitetään turvallisesti.
Vältä väärinkäyttöä: Liettä ei saa käyttää henkilö, jolla ei ole pätevyyttä siihen. Vältä
poistetun lieden joutumista käyttöön. 

Liesi on tehty tavallisista sähköisistä, sähkömagneettisista ja elektroonisista osista. Liesi
ei sisällä paristoja. Käyttäjä vastaa laitteen asianmukaisesta käytöstä poistamisesta ja
hävittämisestä.

2.4 Muut kiellot (vaaralliset menetelmät ja toimintatavat)

Lieden käyttövarmuus voidaan taata vain oikealla käytöllä. Raja-arvoja ei saa missään ta-
pauksessa ylittää.
3
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3. Toiminnallinen kuvaus

3.1 Rakenne

Laitteet on rakennettu tukeviksi CrNi-teräksestä.

• Helppo käyttö vääntönupilla, joka on samalla pääkytkin.
• Lasikeraaminen kulho.
• Tiivis, tehokas elektroniikka mahdollistaa litteän rakenteen ja turvallisen käytön.
• Hyvä turvallisuus moninkertaisten turvatarkistusten ja -toimintojen ansiosta.
• Lyhyt ruoanvalmistusaika.
• Sähkönsyötön elektroninen tarkistus.
• Tiivit mitat- kevyt paino.
• Täyttää viimeisimmät direktiivit: VDE EN 60335-1/-2/36, CE-conformingUL

197; CAN/CSA/C 22.2 No. 109, NSF 4-1996.
4
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4. Käyttöohjeet

4.1 Ennen käyttöä

4.1.1 Käyttötesti

Lasinen keraaminen keittotaso lämpiää pannun lämmöstä. Vahinkojen (palovammojen)
välttämiseksi, älä kosketa tätä tasoa.

Käytä Wok-Line-induktiowokille tarkoitettuja pannuja.

• Ota pannu, jossa on hiukan vettä, ja aseta se keraamiseen kulhoon.
• Käännä nuppi asentoon ON (1 ja 12 väliin). Merkkivalo (vihreä) syttyy ja vesi ku-

umenee.
• Ota pannu pois lämmitystasolta, merkkivalo vilkkuu.
• Aseta pannu takaisin lämmitysalueelle, merkkivalo syttyy ja lämmitys jatkuu.
• Käännä nuppi OFF-asentoon, lämmitys loppuu, merkkivalo sammuu.

Syttynyt merkkivalo osoittaa, että teho siirtyy pannuun. Jos merkkivalo ei syty, tarkista
seuraavia asioita:

• Onko laite kytketty sähköverkkoon?
• Onko nuppi ON-asennossa?
• Onko pannu sopiva (pohjan läpimitta vähintään 12cm (5“), pannu valmistettu

sopivasta materiaalista)?
• Onko pannu lämmitysalueen keskellä?

Pannun sopivuuden tarkistamiseksi, käytä kestomagneettia, ja tarkista, että se tarttuu pan-
nun pohjaan. Jos magneetti ei tartu, pannu ei sovellu induktiomenetelmällä keittämiseen.
Jos tarkistuksista ja testeistä huolimatta liesi ei toimi, katso “Vianetsintä”.
5
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4.2 Käyttö

Lämmitysalue koostuu keraamisesta kulhosta, joka on asennettu tukevasti ja saumatto-
masti krominikkeliteräs-koteloon. Mallit Base-line ovat tavallisia litteäpohjaisia pannuja
ja kattiloita varten. Näitä voi käyttää täydennyslaitteena keittämistä, lämmittämistä, liek-
itystä, paahtamista j.n.e. varten. Induktioliesi kytketään päälle nupista (OFF/ ON). Liesi
on heti valmis käytettäväksi. Valo merkkilampussa tarkoittaa, että tehoa siirtyy pannuun.
Teho säädetään nupin avulla. Induktioteho riippuu potentiometrin asennosta:

•  asento 1 > minimiteho
•  asento 12 > maksimiteho

Seuraavien erityispiirteiden takia käyttäjän on oltava tarkkaavaisempi induktioliettä käyt-
täessään, kun muiden laitteiden käyttö vaatisi. Tämän menetelmän lämmönvarauskyky on
hyvin alhainen. Jos lämpötasoa muutetaan nupin avulla, muuttuu lämpötila välittömästi.
Älä laita tyhjiä pannuja keraamiselle paistotasolle, laita ensin rasvaa tai vettä pannuun ja
käynnistä lämmitys tämän jälkeen. Säädä lämpö tarkasti tarvittua kypsennystehoa vastaa-
vaksi. Aseta ja säädä teho nupin avulla. Pannun on aina oltava keittotason keskellä, mu-
uten pannun pohja lämpiää epätasaisesti ja pannussa oleva ruoka saattaa palaa. Kun öljyä
tai rasvaa lämmitetään, tarkista pannua jatkuvasti, jotta öljy ja rasva ei ylilämpenisi ja pal-
aisi.

Liesi johtaa tehoa vain, jos pannu on keskellä paistoaluetta, nupin asennosta riippumatta.
Jos otat pannun pois lämmitystasolta, tehonsiirto loppuu heti. Kun pannu laitetaan takai-
sin lämmitysalueelle, valittu teho siirtyy taas pannuun. Kun nuppi käännetään OFF-asen-
toon lämmittäminen loppuu.

4.3 Käytön jälkeen

4.3.1 Puhdistus 

Seuraavana tavallisimmat epäpuhtaudet ja niiden käsittelysuositukset:

• Lievä likaantuminen, ei palaneita jäämiä: Pyyhi kostealla liinalla, ilman puhdistu-
sainetta.

• Tahmeat tahrat: Poista lastalla. Pyyhi tämän jälkeen lämmitystaso kostealla liinal-
la.

• Kalkkijäämät, ylikiehuneen veden aiheuttamat: Näitä jäämiä poistetaan etikan tai
erikoispesuaineen avulla.

• Sokeri, sokeripitoiset ruoat, muovi, alumiinifolio: raaputa heti pois sokeri, muovi
tai alumiinifoliotahrat kuumalta keittoalueelta, esimerkiksi partaterän avulla.
Tahrojen poistamisen jälkeen, puhdista puhdistusaineella. Jos keittotaso, jossa on
sokeria, muovia tai alumiinifoliota viilenee, keraamiseen tasoon saattaa syntyä
epämuodostumia nuppineulankokoisten kuoppien muodossa.

Keraamisen tason puhdistaminen on samanlaista kuin vastaavien, kuten  lasipintojen,
puhdistus. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, kuten grilli- ja uunisu-
mutetta, tahran- ja ruosteenpoistajia, hankausjauhetta ja karkeita sieniä. Ennen puhdistus-
ta, keraamisen tason tulee olla viileä. Muu ylläpito- ja huoltotyö kuin puhdistus yllä
mainitulla tavalla, on jätettävä valtuutetun huoltohenkilön tehtäväksi. Varmista, että
nestettä ei pääse lieden sisälle.
6
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4.3.2 Määräaikaishuollot

Induktiolieden hyvä ylläpito vaatii säännöllisen puhdistuksen, hoidon ja huollon. Käyt-
täjän tulee varmistaa, että turvallisuudelle tärkeät osat ovat aina hyvässä käyttökunnossa.
Valtuutetun huoltomiehen tulee tarkistaa lieden vähintään kerran vuodessa.

Älä avaa liettä, se sisältää jännitteisiä osia.

Lieden saa avata vain valtuutettu huoltomies.

4.3.3 Käyttötauko 

Jos liesi ei ole käytössä, varmista, että nuppi on OFF-asennossa. Jos liesi on pois käytöstä
pitempi aika (monta päivää) kytke yksikkö irti sähköverkosta. Varmista, että nestettä ei
pääse laitteen sisälle äläkä puhdista laitetta vesisuihkulla.
7
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5. Asennus

5.1 Asennuksen valmistelu

Huomioi seuraavat säännöt:

• Tarkista ja varmista , että syöttöjännite vastaa arvokilven arvoa.
• Sähköliitännän on oltava paikallisten sähkömääräysten mukainen. Voimassa ole-

via, kansallisia sähkömääräyksiä on noudatettava.
• Tämä induktiolaite on varustettu sähkökaapelilla, jota voi tarvittavan pistotulpan

avulla liittää sähköverkkoon. Pistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi, jotta laite
voidaan kytkeä irti sähköverkosta.

• Jos vikavirtasuojia käytetään, niiden katkaisuvirran tulee olla 30 mA.
• Tämä induktiolaite on varustettu ilmajäähdytyksellä. Varmista, että ilma-aukot

ovat vapaana.
• Tämä induktiolaite on varustettu ulkoisella rasvasuodattimella. Varmista

kuitenkin, että laitteeseen ei pääse kuumaa ilmaa (koskee lähekkäin seisovia lait-
teita, tai paistinpannun tai uunin läheisyydessä olevia laitteita).

• Induktioyksikköä ei saa sijoittaa lähelle kuumaa pintaa tai kuumalle pinnalle.
• Ilmanoton lämpötilan on oltava alle + 40 °C.
• Käyttöhenkilökunnan on varmistettava, että asennuksen, tuen ja tarkistuksen suor-

ittaa pätevä henkilökunta.

5.2 Asennus

Liesi on varustettu sähkökaapelilla, jota kytketään pistorasiaan. Jos kaapeliin ei liitetä pis-
toketta, suorita liitäntä “sähköliitännät” kappaleen mukaisesti. Sähköliitäntä on jätettävä
valtuutetun sähköurakoitsijan tehtäväksi kansallisten ja paikallisten säännösten mukaises-
ti. Sähköliitännän suorittaja on vastuussa sääntöjenmukaisesta sähkökytkennästä. Lait-
teessa  olevia varoituksia ja arvokilven tietoja on noudatettava tarkasti. Tarkista ja
varmista, että verkkosähkön jännite vastaa arvokilven jännitettä.

Lieden tulee aina seisoa puhtaalla ja tasaisella tasolla (pöytä, taso, ym.) sille määrätyllä
paikalla. Liesi seisoo liukuestekumijaloilla eikä se ole kiinteästi asennettu. Se on sijoitet-
tava niin, että se ei pääse putoamaan tai sirtymään huonoon asentoon. “Laitteen sijoit-
taminen paikalleen”-kappaleen vaatimuksia on täytettävä.

Käännä nuppi OFF-asentoon ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon. Käyttäjän on var-
mistettava, että asennuksen, ylläpidon ja tarkistuksen suorittaa valtuutettu ja pätevä henk-
ilö.
8
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Säätönuppi: Merkinvalon kohdalla oleva numero vastaa nupin asentoa. OFF-asento: 0 on
merkkivalon kohdalla. ON-asento: Kaikki asennot, joissa joku muu kuin 0 on merkkival-
on kohdalla.

5.3 Laitteen sijoittaminen paikoilleen

Laite on sijoitettava tasaiselle alustalle, kuten pöydälle. Se vaatii vähintään  400 x 480 mm
alueen. Ilmanotto ja -lähtöaukkoja ei saa tukkia, tason on kestettävä 40 kg:n kuormituk-
sen. Lieden ei tarvitse olla kiinnitettynä pöytään. Säätönupin on oltava helposti saatavilla.

Asennusympäristö:

• Suurin ympäristön lämpötila: Varastointi > -20 - +70° C, käyttö> + 5 - +40° C.
• Suurin ilmankosteus:  Varastointi > 10% - 90%, käyttö> 30% - 90%.

INDUCTIONS-WOK
         Side view           d

                                                                           

Air supply        air exhaust

d: min. distance to wall= 4 cm

/sivulta/från sidan

ilmanotto/luftintag ilmanlähtö/luftutlopp

min. etäisyys seinään
min. avstånd till vägg
9
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5.4 Sähköliitännät

Sähköliitännät saa kytkeä vain asiaankuluvan ammattitaidon omaava henkilö.

5.4.1 Yksivaihesyöttö

Induktiolaite: Wok-line 3500. Liesi on varustettu kaapelilla ja pistotulpalla, joka noudat-
taa kansallisia vaatimuksia.

Jos jännite on väärä, liesi voi vahingoittua.

• Jännite: +6 / -10%.
• Taajuus: 50 Hz / 60 Hz.
• Ensiösulake: 16A.

5.4.2 Kolmivaihesyöttö

Induktiolaite: Wok-line 5000. Liesi on varustettu kaapelilla, joka noudattaa kansallisia
vaatimuksia.

Varmista, että pistoke on kytketty oikein:

• Vaihe 1,2,3: musta/ ruskea/ sininen (johdon väri) tai muita värejä, paitsi harmaa,
vihreä tai valkoinen.

• Suojamaa: kelta-vihreä (johdon väri).

Jos jännite on väärä, liesi voi vahingoittua.

• Jännite: + 6 / -10 %.
• Taajuus: 50 / 60 Hz.
• Ensiösulake: 10A (5 kW), 10A (2x3,5 kW) 15A (2x5,0kW).
10
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5.5 Asennuksen jälkeiset toimenpiteet

Ennen toimintatarkistuksia, käyttäjän täytyy tietää, miten liesi käytetään. Liesi on sijoitet-
tu sopivaan paikkaan ja liitetty sähköverkkoon. Varmista, että liesi seisoo tukevasti eikä
ole alttiina värinälle. Säätönuppi on OFF-asennossa.

Poista kaikki esineet keraamiselta tasolta, tarkista, että taso ei ole haljennut tai rikki. Älä
jatka käyttöä, jos keraaminen taso on haljennut tai rikki, kytke liesi heti pois päältä ja ir-
rota sähköverkosta.

           INDUCTION WOK 

Ceramic bowl

Operation lamp

Control knob

keraaminen kulho
keramisk skål

merkkivalo
signallampa

säätönuppi
vred
11
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6. Vianetsintä

Älä avaa laitetta, vaarallista jännitettä sisällä.

Lieden saa avata vain valtuutettu huolto. Lopeta työskentely, jos keittotaso on haljennut
tai rikki, Induktioliesi on kytkettävä pois päältä ja kytkettävä irti sähköverkosta. Älä ko-
ske lieden sisäisiin osiin.

Virheviesti:

1. Induktioyksikkö lakkaa toimimasta heti.
2. Induktioyksikkö toimii alennetulla teholla.
3. Huono pannumateriaali.

Virhekoodin tulkinta: Merkkivalo välähtää yhden pitkän pulssin jonka jälkeen seuraa
lyhyitä. Näiden lyhyiden pulssien määrä kertoo vikakoodin ylläolevasta taulukosta.

Välähdysten määrä -
Koodi

Merkitys

-- Ei virhettä, normaali toiminta
01 Ei kelavirtaa, koneessa ylivirta 3)
02 Korkea kelavirta, ohjelmassa ylivirta 3)
03 Jäähdytyslevyn lämpötila liian korkea 1)
04 Lämmitysalueen lämpötila liian korkea 1)
05 Kytkin tai potentiometri viallinen 1)
06 Liian korkea sisäinen lämpötila 2)
07 Keittolevyn tuntoelin, oikosulku 1)
08
09
10
11
12 Tehonalennus jäähdytyslevyn lämpötila 2)
13 Tehonalennus keittotason lämpötila 2)
14 Tehonalennus huonon pannumateriaalin takia 2)
12
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1) Varmistaaksesi, onko pannu sopiva, käytä kestomagneetti ja kokeile, tarttuuko se pan-
nun pohjaan. Jos ei, Pannu ei sovellu induktioliedelle. Valitse induktioliedelle suositeltua
pannua.

2) Jäähdytysjärjestelmä (tuuletin) alkaa käydä, kun lämpötila ylittää 55ºC. Jos lämpötila
on yli 70ºC, ohjaus vähentää automaattisesti tehoa pitääkseen tehoyksikön normaalissa
käyttökunnossa. Liesi toimii epäsäännöllisellä tavalla. Tätä voi kuulla.

Virhe Mahdollinen syy Käyttäjän toimenpide
Mikään merkkivalo ei ole pois päältä 
(pimeä)

Ei jännittensyöttöä Tarkista sähkönsyöttö (kaapeli 
seinäpistokkeessa), tarkista ensiösu-
lakkeet

Käännä nuppi ON-asentoon Nuppi OFF- asennossa
Pannu ei ole lämmitysalueen keskellä 
(Liesi ei tunnista pannua) 

Siirrä pannu keittotason keskelle

Sopimaton pannu Käytä induktiliedelle soveltuvaa pan-
nua 1)

Liesi viallinen Kutsu huolto, kytke liesi irti 
sähköverkosta

Huono lämmitys, merkkivalo on päällä 
(loistaa) • 

Käytetty pannu ei tarpeeksi hyvä Käytä induktioliedelle suositeltua pan-
nua, vertaa edelliseen pannuun

Ilma-aukot tukossa Tarkista, ettei mikään tuki ilma-aukko-
ja

Ympäristön lämpötila liian korkea 
(jäähdytysjärjestelmä ei pysty 
pitämään laitetta oikeassa lämpötilassa 
2) )

Tarkista, ettei tuuletin ime kuumaa il-
maa. Alenna huoneenlämpö. Ottoil-
man on oltava alle 40ºC

Yksi vaihe puuttuu (vain kolmivaihe-
syöttö) 

 Tarkista syöttösulakkeet

Liesi rikkinäinen Kutsu huolto, Kytke laite irti 
sähköverkosta

Ei reagoi nupin asentoihin Säätönuppi rikkinäinen Kutsu huolto, Kytke laite irti 
sähköverkosta

Lämpö kytkeytyy pois ja päälle jatku-
vasti, tuuletin käy

Ilma-aukot tukossa Tarkista, ettei mikään tuki ilma-aukko-
ja, puhdista aukot

Rasvasuodatin on likainen Puhdista rasvasuodatin
Lämpö kytkeytyy pois ja päälle jatku-
vasti, tuuletin ei käy 

Tuuletin tai tuulettimen ohjaus rik-
kinäinen

Kutsu huolto

Pitkän käyttöajan jälkeen, lämpö 
kytkeytyy pois ja päälle jatkuvasti 

Kela ylikuumentunut, keittoalue liian 
kuuma tai pannu tyhjä tai pannussa 
ylikuumentunutta öljyä

Kytke liesi pois päältä, poista pannuja 
odota kunnes alue on viilentynyt.

Pienet metalliesineet (esim. lusikka) 
kuumenevat keittotasolla  

Pannuntunnistus väärässä asennossa Kutsu kuolto
13
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8. Tekniset tiedot

Asennuskuva Wok-Line 3500

Asennuskuva Wok-Line 5000
23
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Asennuskuva Wok-Line 3500
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Asennuskuva Wok-Line 5000
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Määre Tyyppi Arvo

Lamppu 24V DC/max. 40mA (vihreä)
Tehonsäätö Potentiometri 10kOhm

Dimensiot WxDxH 3500   380x440x198 mm
Dimensiot WxDxH 5000   380x440x198 mm
Keraamisen kulhon läpimitta 3500   300 mm
Keraamisen kulhon läpimitta 5000   300 mm

Tekniset tiedot
Jännite 3500 230V
Jännite 5000 400V
Teho 3500 3,5 kW
Teho 5000 5,0 kW
Virta 3500 16A
Virta 5000 14A
Tehokerroin 3500 >0.95
Tehokerroin 5000 >0.90
Purkausvirta 3500 4mA
Purkausvirta 5000 4mA
Kelan läpimitta 3500 240mm
Kelan läpimitta 5000 240mm
Paino 3500 13 kg
Paino 5000 13 kg

Käyttövaatimukset
Syöttöjännitteen maksimitoleranssi +6/-10%
Syöttötaajuus 50/60 Hz
Suojaluokka IP X0
26
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